
 תתחש יבתכ / םקראמ

 ומצע תא לטבל לוכי ןויראטלורפה ןיאו ,ןייראטלורפזו תא לטבת ןכ םא אלא
 .היפוסוליפה תא שמ!גי ןכ םא אלא

 תא ילאגה יווכשה תאירק רשבת יוא ,םיימינפה םיאנתה לכ ואלמתי רשאכ
 .ינמרגה הייחתה םוי
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 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ

 רבד־חתפ
 טפישמה־תרות תרוקיב לע יתעדוה "םייתפרצ־םיינמרגה הנשה־ירפס״ב רבכ
 תעב ׳.לגה לש טפשמה־־תייפוסוליפ תרוקיב תרוצב בתכיתש הבידמה־עדמי
 קרו״דא תנווכמה תרוקיבה בולישב יד אל יכ ,ררבתה סופדל רוביחה תנכה
 ןיעמ בוליש ן םמצע םינושה םיאשונה תרוקיב םע תיביטאלוקפסה הרותה דגנ

 ךרד לע קר ,ןכ לע רתי .ותנבה לע השקיו ןועיטה לש וחותיפ תא לישכי הז
 לש ךכ לכ ןווגמ רשוע דחא רוביח ךותל סוחדל ןתינ תיטסירופאה הביתכה
 'טסיס לש םשורה תא הדצמ תרצוי התיה וזכ תיטסירופא הגצה ךא ,םיאשונ

 ,טפשמה לע יתרוקיב תא םסרפל אופיא ןווכתמ ינא .תיתורירש היצזיטמ

 ,הז רתא הזב ועיפויש םידרפב םיסרטנוק תרוצב בדיכו הקיטילופה ,רסומה

 ןילמוגה*יםהי לע עיבצהל ,ללוכה רושיקל עיגהל ףוסבל הסנא דרפנ רוביחבו
 אשונב תיביטאלוקפסה לופיטה תרוצ לש תרוקיב עיצהלו םינושה םיקלחה ןיב
 ,הנידמה ןיבו תינידמה הלכלכה ןיב םיסחיה יכ ,אוצמל ןתינ וז הביסמ .הז

 הדימב קרודא !דז רוביחב םינודנ ,ב׳ריכו םייחרזאה םייחה ,רסומה ,טפשמה
 .הלש התואר תדוקנמ םהב תעגונ המצע תינידמה הלכלכהש

 יתעגה יכ זענידמה הלכלכה לע ןומאה ארוקל חיטבהל בייח ינניאש המרד
 ינדפק יתרוקיב רקהמ לע ססובמה ,קהבומ יריפמא הרתינ לש ךרדב יתונקסמל

 .תינידמה הלכלכה לש

 םג יתקקזנ םיילגנאהו םייתפרצה םיטסילאיצוסל ףסונב יכ וילאמ ןבומ
 םיבושחה םיינמרגה םירוביהה םלוא .םיינמרג םייטסילאיצוס םירוביחל
 וירוביחל—2 גנילטיינ ירוביח דבלמ —םימצמטצמ הז עדמ םוחתב םיירוקזנהו
 לש "תינידמה הלכלכה תרוקיבל תרדוסי״לר ^ "תרנוילג 21״ב ומסרופש סה לש
 יתעבצה ןורחאה ץבוקב ."םייתפרצ־םיינמרגה הנשה־ירפס״ב ומסרופש סלגנא

 .יחכונה רוביחה תודוסי לע רתויב תיללכ הרוצב
 יריופב איה תיבויחה תיטסילארוטאנהו תיטסינמוהה תרוקיבה לש התליחת

 .65 ׳מע ,״המדקה :לגה לש טפשמה־תייפוסוליפ הרוקיבל״ ,ליעל ׳ר ^
 תיתרבחה המרופרה תומדקתה" רמאמב גנילטייו לע םלגנא ירבד ןלהל ׳ד ^

 .ךליאו 282 ׳מע /׳ץייוושו הינמרג :טנניטנוקב
 ״30213.1181111181111(ג£:01מ1נבוג1113מ1113״, :סה לש וירוביח תשולשל הנווכה *
 ץבוקב וספדנש "זכ16 61מ6 ןגםם 61מ21§6 ?1-6111611;״,•י?1111ס80ןנ1116 461:
 תכירעב 1843 תנשב עיפוהש '*?111111142ו;^31121§ 300611 3118 46ע 80נבעז612״
 השמ :ץבוקב תירבעל ומגרות ןורחאהו ןושארה רוביחה ךותמ םיעטק .גוורה גרואיג

 .49—35 ׳טע ,ז״טשת םילשורי ,רבוב תרודהמ /׳םייללכ םיבתכ״ ,םה
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 ת־ןרחש יבתכ / םקראזנ

 ^פיקמ ,הקומע ,החוטב דה ׳תכל־־יעינצמ סה דאבדיופ ירוביחש לככ ־*.ךאב

 הקיגולחו היגולובמונפה זאמ םידיחיה םירוביהה םה ולא .םתעפשה איה תדמתמו
 .תישממ תיטרואית הכפהמ םהב היוצמש לגה לש

 הקיטקלאידה םע תודדומתהה — הזב עצומה רוביחה לש םויסה קרפ
 היגולואיתה תמועל רתויב ןיוחנכ יל הארנ — תינאילגהה היפוסוליפהו

 ונניא הז תוידוסי רסוח .התשענ םרט וזכ הדובע ןפש :ונרוד לש תיתרוקיבה
 חותפל וילע ,גולואית רדגב ראשנ יתרוקיבה גולואיתה וליפא ןפש ,ירקמ
 ,ןיררוע הילע ןיאש תוכמס ויה וליאכ היפוסוליפה לש תומיוסמ דוסי תוחנהב
 וררועתה םירתא לש םהייוליגמ האצותכו תרוקיבה ךלהמבש הדימב — וא
 חרואב םתוא חבוז והירה — תויפוסוליפה דוסיה תוחנהל רשקב וחומב תוקפס
 תאו ולא תוחנהב ותולת תא ךכב הארמו םהמ םלעתזנ ,קדצומ־יתלבו ינדחפ

 .יטסיסקסו עדרמ־יתלב ,ילילש ןפואב קרודא וז תולת לע וסעכ
 הליחתכלמ התיהש לככ ירה ,בורקמ תיגולואיתה תרוקיבה תא םינחוב םא
 לש התנקסמו האיש אלא איה ויא ןורחא ןובשחב ,המדיק לש ישממ םדוג
 תתוועמ איהשכ ,תינאילגהה דוחיבו ,הנשיה תיפוסוליפה היצנדנצסנארטה
 ־טפשמ תוכיראב ראתא ^תרחא תונמדזהב .תיגולואית הרוטאקיראק ללפל
 תא התע הדיעצמה ,וז תירוטסיה המקנ ,הירוטסיהה לש הז ןיינעמ קדצ
 גיצהל (היפוסוליפה לש הרשבב עגנה דימתמו זאמ התיהש) היגולואיתה
 .הנובקר ךילהת תא ונייהד ,היפוסוליפה לש תילילשה התוררופתה תא המצעב

 :דאבריופ לש וירוביח יגש תומש םירכזומ םקראמ ידי־לע קחמגש י״התכמ עטקב *
 תנשמ םהינש ,"היפוסוליפה לש המרופרל תוינמז חוזת״ו "דיתעה לש היפוסוליפה*,

1843. 
 סלגנא לש ועויסב וידי״לע רבחתנש "השודקה החפשמה" רפסל ןווכתמ םקראמ ^
 היגולואיתה הלוכסאה םע סומלופ ורקיעו ,ןיימ ג״ע טדופקנארפב 1845 תנשב עיפוהו

 .וירבחו דאואב ונודב לש תיתרוקיבה

 הדובעה־רכש .א

 ,לעופהו טסילאטיפאקה ןיבש דמה קבאמה ידי-לע עבקנ הדובעה רכש

 בר ןמז םייקתהל לוכי טסילאטיפאקה .טסילאטיפאקה לש ונוחצנ תויחרכה
 .טסילאטיפאקה ידעלב םייקתהל לעופה לוכיש יפכמ לעופה ידעלב רתיי

 םילעופה ברקב ,הליעיו תלבוקמ איה םיטסילאטיפאקה ברקב תודגאתהה
 ייפאקהו תועקרקהי־לעב ,ןכ לע רתי .םהיבגל תוביאכמ תואצות תלעבו הרוסא
 וביא לעופה ולאו ,םייתיישעת תונורתי םהיתוסנכהל ףיסוהל םילוכי טסילאט
 .ןוה לע תיביר אלו תיעקרק הטנר אל תויתיישעתה ויתוסנכהל ףיסוהל לוכי
 ןיינק ,לאטיפאק ןיב הדרפהה ןכליא .םילעופה ברקב תורחתה הבר הב ןכל
 יבגל קדו־ךא הקיזמו תיתוהמ ,תיחרכה הדרפה רדגב איה הדובעו יעקרק
 הטשפהב ראשיהל םיצלאנ םניא יעקרקה ןיינקהו לאטיפאקה .דבלב לעופה

 .לעופה לש ותדובע ןכ אל ךא ,וז
 יבגל תווטיתרה איה הדובעהו תיעקרקה הטנרה ,לאטיפאקה ןיב הדרפהה

 , .לעופה
 לש ומויק־רועיש אוה הדובעה רכשל דיחיה יחרכההו רתויב ךומנה רועישה

 תנמ לע ,ותחפשמ תלכלכ םשל ול ץוחנש המ תפסותב ותדובע תעשב לעופה
 רועישב אוה לבוקמה הדובעה רכש ,תימס יפל .םילעופה עזג םתיי אלש
 הטושפהו ^.כומנה חישונאה םויקה תמר םע דחא הנקב הלועה רתויב ךומנה

 .תוימהבה םע תרמוא תאז ^,רתויב
 אוהש םשכ סדאה־ינב לש םרוציי תא הרכהב רידסמ סדא־ינבל שוקיבה
 לע הבורמ הדימב עציהה לדג טא .תרחא הרוחס לכ לש הרוציי תא רידסמ

 ,בער לש וא תונצבק לש בצמל רדרדימ םילעופה ןמ קלחש ירה ,שוקיבה

 לעופה .תרחא הרוחס לכ לש םויקה יאנת לע אופיא דמעומ לעופה לש ומלק
 םייולת ובש שוקיבה .ומצעל הנוק אצומ אוה םא לזמ^רב אוהו הרוהסל השענ
 תומכ הלוע .םיטסילאטיפאקהו םירישעה לש םחור־בצמב יולת לעופה ייח
 הטנר ,הוויר — ריחמה יביכרממ דחאל םימלשמש ידה ,שוקיבה לע עציהה
 אל םרוג ותוא לש יאלמה ןמ קלח ;וריחממ תוחפ — הדובע רכש ,תיעקרק

 ריחמה יפלכ ולש דקומה תדוקנמ קושה־ריחמ הטונ ךפו ,רוציי תורטמל לעפוי

 :האר .הז ץיגעב תימס םדא לש ויתונקסמ תא ןאכ םכסמ סהדאפ ^

 01 1^3.110115״ 1]ו׳61-ע1ז1311׳5 £<1161011

 ןלהל ואבוי תימס ירבדמ סקראמ לש ויתואתכמסא (14011(1011, 1910), קע 60-61
 תנשמ היינראג לש תיתפרצה הרודהמה יפל טטצמ סקדאמש תורמל ,וז הרוד,דמ יפל
 ךכל םאתהב ומאתוה תימס ךוחמ תוטטיצל םיסחייתמה םידומעה ידפסמ .1602

 .ל״נה תיטראדנאססה תילגנאה הרודהמל
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 םייכוסוליפ־םיילכלב די־יבתכ ת-ורחש יבתכ / סקראמ

 רתוי השק םש ,תחתופמ הדובע תקולח תמייקש םוקמב (א) םלוא .יעבטה
 *אטיפאקל סחיב תומנה ודמעמ ללגב (ב) !הנוש ןוויכ ותדובעל תתל לעופל

 .רתוי הפירחה הרוצב לעופה עגפנ -,טסיל
 זחכהב לעו3ה אופיא דיספמ יעבטה ריחמה לא קושה־ריחמ תייטנ תעשב
 לאטיפאקה תא תונפהל טסילאטיפאקה לש ורשוכ אקווד .םירחאה !מ רתוי
 הדובע ףנעל לבגומה לעופה תא םחל־רפחל השועה אוה ,רחא ןוויכל ולש
 ותוא לש ויתועיבת לכל ומצע תא דבעשל ותוא חירכמה אוהו דחא םיוסמ

 .טסילאטיפאק
 ביכרמב תוחפ תועגופ קושה־ריחמ לש תוימואתפהו תוירקמה תודונתה
 תוחפ חווירב תועגופ ןח ךא ,הדובעה רכשבו חווירב רשאמ תיעקרקה הטנרה
 רכש בורל ונשי היילעב יוצמה הדובע רכש לש ודצב .הדובעה רכשב רשאמ

 .הדיריב יוצמה הדובע רכשו עובק ראשנה הדובע
 דיספמ אוה ךא ,טסילאטיפאקה יחוור תיילעמ חרכהב רכ[ענ לעופה ןיא
 תא םייקמ טסילאטיפאקהש העש רכשנ לעופה ןיא ןכש .ומע דחי חרכהב
 ,ירחסמ דוסל וא םיידוס רוציי יכילהתל תודות יעבטה ריחמל לעמ קושה־דיחמ

 .ולעפמ םוקמ לש חונ רותיאל וא ןילופונומל תודות
 .ןוזמה יכרצמ יריחמ רשאמ רתוי הברה םיעובק הדובעה יריחמ וןכ לע רתי
 ללגב הדובעה רכש דרוי רקוי תנשב .הזל הז רופה סחיב םה םייוצמ םיתעל
 םא .ןוזמה יכרצמ יריחמ תיילע ללגב הלוע אוה ןכמ רחאלו שוקיבב הדיריה
 הלוע לוז תונשב .םחל אלל יוצמ םילעופ לש רפסמ ,םוקמ לכמ .ןזאתמ אוה ,ןכ
 ,ןכ םא .ןוזמה יכרצמ יריחמ ללגב דרוי ,שוקיבב לודיגה ללגב הדובעה רכש

 .ןזאתמ אוה

 :לעופב עגופה רחא לושכמ

 רשאמ רתוי הברה םהיניב םילדבנ םילעופ לש םינוש םיגוסל רכשה־ירועיש
 יבושח לכ אטבתמ חדובעב .לאטיפאקה עקשומ םהב םינושה םיפנעב םיחוורה
 והירה ךכל םאתהבו תילאודיבידניאה תוליעפה לש יתרבחהו ינחורה ,יעבטה
 אוהו בצק ותואב םלועל דעוצ תמה לאטיפאקה ולאו ,םינוש ןילומגתל הכוז .

 .תישממה תילאודיבידניאה תוליעפה יבגל שפנ־הווש
 ,הווש ןפואב טסילאטיפאקהו םילעופה םילבוסש םוקמב לכ ,ןייצל שי ללכב
 חווירל ךיישש המב טסילאטיפאקה ולאו ומויקל ךיישש המב לעופה לבוס םש

 .ולש תמה ןוממה
 קבאיהל וילע ;ולש םייזיפה היחמה־יעצמא לע קר אל םחליהל ץלאנ לעופה
 םיעצמאה לע קבאיהל ול ןתנייש תורשפאה לע ונייהד ,הדובע תגשה לע םג י
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 'םהבש םיירקיעה םיבצמה תשולש תא לוטיבו הבה .ותוליעפ תא שממלו וללה
 :^ םהב לעופה לש ובצמב ןייענו אצמיהל הרבחה היושע

 ןכש ,םלוכמ רתוי לעופה לבוס ,תחופו ךלוה הרבחה לש הרשוע םא .1
 ןיינקה ילעבכ הדימה התואב רכשב תויהל לוכי םילעופה דמעמ ןיאש תורמל
 דמעממ רתוי ירזכא חרואב לבוסש ימ ןיא ירה ,עפש לש יתרבח בצמב

 נ.הרבח לש התדירי תעשב םילעופה
 דיחיה בצמה והז .חתפתמו ךלוה רשועה הבש הרבח התע לוטינו הבה .2
 םילעופל שוקיבה .םיטסילאטיפאקה ןיב תורחת העיפומ ןאכ .לעופל חונ אוהש
 הדובע ידיל האיבמ הדובעה רכש תאלעה ,תישאר ,םלוא .עציהה לע הלוע
 תא בירקהל םהילע ןכ ,רתוי רכתשהל םיצור םהש לככ .םילעופה ברקב תפסונ
 לש התורישב ןיטולחל םתוריח תרכונמ הבש םידבע־תדובע דובעלו םנמז

 ־ךשמ רוציק .םחייחדשמ תא ךכב םירצקמ םה תאז םע דחי .עצבה־תוואת
 ךרוצ רצוב ךכ ידי־לעש ןוויכ ,וללכב םילעופה דמעמל ןורתי אוה םייחה
 סרהיי אלש תנמ־לע ומצעמ קלח בירקהל דימת ץלאנ הז דמעמ ,שדח עציהב

 .ולוכ
 תעב ז תכלוהו הלדג תורשעתה לש בצמב הרבח היוצמ יתמיא ;ןכ לע רתי
 ידיילע (א) קר ירשפא הז רבד םלוא .ץדאב תוסנכההו לאטיפאקה תוברתיח
 ונייהד. > ?ו^ובצ הדובע אוה לאטיפאקה ןפש ,דחי תרבצנ הבר הדובעש ךכ
 ומצע ולש ותדובעש הירצותמ רתויו רתוי לעופה ןמ םילטונש ךכ ידי־לע
 ותוליעפו ומויקל םיעצמאהש ,רז ןיינק תניחב רתויו רתוי ולומ תבצינ
 לאטיפאקה תורבטצה '(ב) .טסילאטיפאקה לש וידיב רתויו רתוי םיזכרתמ
 ;םילעופה דפסמ תא הברמ הדובעה תקולח ,הדובעה תקולח תא הריבגמ

 תקולחש םשכ ,הדובעה תקולח תא םילעופה רפסמ ריבגמ אסיג־ךדיאמ
 *דחמ דז הדובעיתקולח םע דחי .לאטיפאקה תורבטצה תא הברמ הדובעה
 רתו^ יולת תויהל לעופה ךפוה ,אסיג־ךדיאמ לאטיפאקה תורבטצהו אסיג
 םשכ .תינאכמו רתויב תידדצדה ,תרדגומ הדובעבו ,הדובעב קרו־ךא רתויו

 תטשפומ תוליעפל םדאמ דפהנו הנוכמ תגרדל תינפוגו תינחור דרומ אוהש
 תועקשהב ,קושה יריחמ תודונת לכב רתויו רתוי יולתל השענ והירה ךכ ,ןט5לי
 ברקב תורחתה הפירחמ תאז םע דחי .םירישעה לש חורח־בצמבו לאטיפאקה
 ,אדירג םילעופ םהש םישנאה דמעמ לש ויוביר תובקעב םילעופה דמעמ
 ללכל לעופה לש הז ובצמ עיגמ תשורחה תטישב .םריחמ דרוי ךכמ האצותכו

 .איש
 .(65*61 ׳מע ,׳א ךרכ)״םימעה רשוע״ לש ׳ח קדפ תובקעב םה הז קרפבש םינותנה ^

 .230 ,'א ,םש ׳ר *
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 תתחש יבתכ / סקראמ

 םירישעה קד םילוכי הלדגו־תכלוה החווד לש בצמב היוצמה הרבחב (ג)
 םיקסע להנל םיצלאנ ראשה לכ .םפסכ לע תיבירה ןמ םייקתהל רתויב
 הברתמ ךכ ידי־לע .רחסמב םדי חולשל וא םתושרל דמועה לאטיפאקב
 לאטיטאקה ,רבגתמ לאטיפאקה לש וחכיר .םיטסילאטיפאקה ןיב תורחתה
 רדרדימ רבעשלדכיטסילאטיפאקה ןמ קלחו ,ריעזה לאטיפאקה תא םרוה לודגה
 לבוסו םילעופה דמעמ רזוח וז עציה תפסות ידי־לע .םילעופה דמעמ לא

 ־אטיפאקב דתוי דוע הלודג תולחב ומצע תא אצומו הדובעה־רכש תדרוהמ
 ןיא ,םיטסילאטיפאקה לש םרפסמ םצמוצש ךכב .םיטעומה םילודגה םיטפיל
 תישענ םמצע ןיבל םניב תורחתה ולאו ,םילעופה יפלכ םהיניב תורחת טעמכ
 רדרדימ םילעופה דמעממ קלח .רתוי המילאו רתוי חיעבט־יתלב ,רתוי הבר
 ־אטיפאקה ןמ קלחש םשכ ,בערב התימהו תונצבקה בצמל הרכהב ךכ ידי־לע

 .םילעופה דמעמ לא רדרדימ םיינוניבה םיטסיל
 תיתרכהה האצותה ,לעופל רתויב חונה אוהש יתרבח בצמב וליפא ,ןכ םא
 ותויח ,הנוכמ ללכל תורדרדיה ,ונמז םדוק תוומו רחי־תדובע איה לעופה יבגל
 בערב תוומ ׳תשדחתמ תורחת ,תנכוסמ הרוצב ולומ רבצנה לאטיפאקל דבע

 .םילעופה ןמ קלה לש תונלבק וא
 •אטיפאקבכ תורשעתה״תוואת התוא לעופב תררועמ הדובעה רכש תיילע
 רכש תיילע .ופוגו וחור תברקה ךדד לע קר הקפסל לוכי אוה םלוא ,טסיל

 ובקעב ותוא תררוגו לאטיפאקה לש תמדוקה ותורבטצה תא החינמ חדובעה
 רכנתמ ,רצומה ,אוהשכ לעופה לומ הדובעה רצומ תא אופיא הביצמ איה ן .דית

 יולתלו ידדצדחל לעופה תא הדובעה תקולח תכפוה ןכ ומה ,רתויו רתוי ול
 ןיב םג אלא ,תונוכמ ןיב תורחת קר אל היתובקעב תררוג איהש םשכ ,רתוי ׳

 תבכ עיפוהל הנוכמה היושע ,הנוכמ תגרדל לעופה דריש ןוויכ .םדא'ינב
 רמולכ ,רוצייה ךקיח תא לידגמ לאטיפאקה רבצהש םשכ ,ףוסבלו ,ול חודהת

 ףקיה לש וז תורבטצה היתובקעב האיבמ ךכ ,םילעופה לש םרפסמ תא םג'
 ןיינע !תרצות ףדועל םיכפוה וללהו ,םירצומ לש רתוי הלודג תומכ רוצייה
 וא הדובעה לגעמל ץוחמ לא םיאבומ םילעופה בורש ךכב וא םייתסמ הז
 יתרבח בצמ לש ויתונקסמ ןה ולא .רתויב בולעה םומינימל עיגמ םרכשש

 .חתפזזמו הברתמ רשוע לש בצמ ונייהד ׳לעופל רתויב חונה אוהש
 לש ובצמ זא אהי המ .ואישל הז החימצ בצמ םג עיגי רבד לש ופוסב םלוא

 ? לעופה
 רכש ןה ויהי ".רשועה לש ולולכיש אולמ תא הגישהש ץראב" .3
 לע תורחתה ,"ידמל םיכומנ לאטיפאקה לע חווירה רועיש ןהו הדובעה
 המ לע הדובעה רכש תא דימעתש דע הבר הכ חרכהב היהת הקוסעת
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 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ

 ץראהש ןוויכו ,םילעופה לש םרפסמ תא םייקל ליבשב יחרכה אוהש
 וכרטצי ראשה ^ ".הז רפסמ לידגהל אהי ןתינ אל ,רתויב רבכ תסלכואמ

 .תומל
 ,םדקתמ יתרבח בצמב !לעופה לש םדקתמ לבס ,דרוי יתרבח בצמב :ןכבו

 .ביצי לבס ,ללכושמ בצמב !בכרומ לבס
 הירבח בור םא תרשואמ תויהל הלוכי הרבח ןיא תימס יפלש ןוויכ םלוא
 לש הז לבסל ליבומ הרבחה לש רתויב ללכושמה עפשה בצמש ןוויכו ,םילבוס
 בצמל האיבמ (ללכב יטרפה ןיינקה תרבחו) תינידמה הלכלכהש ןוויכו בורה
 הלכלכה לש התילכת איה הרבחה לש התוללמואש התעמ דומא — הז עפש

 .תינידמה
 היילעה תרומת יכ ריעהל דוע שי ,טסילאטיפאקל לעופה ןיבש סחיל רשאב
 תומכה תנטקה תועצמאב רתי־יוציפל טסילאטיפאקה הכוז הדובעה רכש לש
 ןוה לע תיבירה דועיש תיילעו הדובעה רכש תיילע יכו הדובעה ןמז לש

 .תיבידד״תיבירכו הליגר תיבירכ תורוחסה יריחמ לע תועיפשמ
 םהיפל הוושנו תינידמה הלכלכה תונורקע תא ןיטולחל ונמצעל ץמאנו הבה

 .לעופה לש תוישעמהו תויטרואיתה ויתועיבת תא
 רייש ינורקנ?;חרואבו רבד לש ורוקמב יכ ,ונל רמוא תינידמה הלכלכה שיא
 ייצמב יכ ,ונל רמוא והירה תחא הנועבו תעב םלוא .לעופל הדובעה רצות לכ
 :רצותה לש רתויב יחרכההו רתויב ריעזה קלחה תא קר לעופה לבקמ תוא

 ,לעופכ םייקתיש ליבשכ אלא ׳םדאכ םייקתיש ליבשב אל ול ץוחנש המ קר
 הייברו היידפל איביש ידכ אלא ,תושונאה לש הייברו היידפל איביש ידכ אל

 .םילעופה לש םידבעה דמעמב
 לאטיפאקה ןיאשו הדובעב הנקנ לכהש רנל רמוא תינידמה הלכלכה שיא
 רז אל לעופהש ,ונל רמוא והירה תחא הנועבו תעב לבא .הרובצ הדובע אלא
 תאו ומצע תא רוכמל ץלאנ אוה אלא ,לכה תא תונקל לוכי וניאש דבלב

 .רבש םדאהיםלצ
 ־רצותמ שילש לטנה עקרקה לעבל בורל האיבמ תיעקרקה הטנרהש העש
 רועישמ םיילפכל םיתעל עיגמ זירזה טסילאטיפאקה לש וחוורש העשו המדאה
 ,ךכ ידכ הלוע רב הכוז לעופהש ףדועה ,רתויב בוטה הרקמב ׳ירה ,תיבירה
 יפל איה הדובעהש העש ^.בערב תומל םיינש םינודינ ולש םידלי העברא לכמש
 לש םכרע תא םדאה הנדמ ותועצמאבש דיחיה םרוגה תינידמה הלכלכה

 .84 ׳טע ,׳א ,םש ,תיטס *

 .60 ׳טע ,׳א ,םש ,תיטס ׳ר *
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 ת-ורחש יבתכ / סקראמ

 התוא הדימעמ ,תדאה לש ליעפה וניינק איה הדובעהש העש ,עבטה־ירצומ
 ־תרותב םהש) טסילאטיפאקה תאו תועקדקה-לעב תא המצע תינידמ הלכלכ
 םהו ,לעופל לעמ (דתי תויוכז־ילעב םילצע םילא רדגב קרו״דא הלאכש

 .םיקוה ול םיעבוק
 הגתשמ-יתלבה ריחמה איה הדובעה תינידמה הלכלכה ישנא יפלש העש
 ןותנה רבד ךל ןיא ,הדובעה רכשמ רתוי יתורירש רבד ךל ןיא ,םירבדה לש

 .ונממ רתוי תורומתל
 תאו רשועה תא ,הדובעה לש ינרציה החוכ תא הברמ הדובעה תקולחש העש
 העש .הנוכמ ותויה ידכ דע לעופה חא תששורמ יהירה ,הרבחה לש הנודיע
 ,הרבחה לש הלידגה התחוורל ךכבו לאטיפאקה רבצהל תמרוג חדובעהש
 ידיל ותוא האיבמ ,טסילאטיפאקב רתויו רתוי יולתל לעופה תא תכפוה יהירה
 ייתובקעבש ־- תופסונ תועש רחא דיצל ותוא תפחוד ,רתוי חפירח תורחת

 .םיאתמ לפש אב
 םלועל דגונ לעופה לש וניינע ןיא תינידמה הלכלכה ישנא יפלש העש
 לש וניינעל דוגינב חרכהבו דימת היוצמ הרבחהש ירה ,הרבחה לש הניינעל
 , , , ־לעופיד

 םלועל דגונ לעופה לש וניינע ןיא תינידמה הלכלכה ישנאל םאתהב
 רתי יוציפל הכוז הדובעה רכש תיילעש ןוויכ (א) הרבחה לש הניינעל
 * ליעל ונודנש חררחאה תואצותה םע דחי ,הדובעה ןמז םוצמיצ תועצמאב
 רצותלו ,יקנ רצות אוה ימלגה רצותה לכ ,הלוכ הרבחל סחיבש ןוויכ (ב)ו

 .יטרפה םדאה יבגל קד תועמשמ שי יקנה
 התילכתש הדימב ,התוללכב אלא םייחכונה היאנתב קד אל ,המצע הדובעהש
 — ,תתחשמו הקיזמ איה המצע הדובעהש ,רשועה לש אדירג הלדגה איה
 עדוי אוהש ילבמ תינידמה הלכלכה שיא לש ויקומינמ תעבונ וז הנקסמ

 .ומצעב ךכ לע

 םיימינ אלא לאטיפאקה־חווירו תיעקרקה הטנרה ןיא יגשומ חרואב
 יוכינ אלא הדובעה רכש ןיא תואיצמב םלוא .םתאשל הכירצ הדובעהש ׳
 ,לעופל הדובעה דצרת לש ורותיו ,לעופל םישירפמ לאטיפאקהו עקרקהש

 .הדובעל
 בח אוה .רתויב השקה הרוצב לעופה לבוס ,הרבחה לש ררופתמה הבצמב

 בח אוה ומצע לבסה תא ךא ,לעופכ ודמעמל ובצמ לש דחוימה ישוקה תא
 .הרבהה לש הדמעמל

 לש ותוששודתהו ותורדרדיה תווהמ הרבחה לש חתפתמה הבצמב םלוא

 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ

 לבס אופיא והז .וידי־לע רצונה רשועה לשו ולש ותדובע לש רצות לעופה
 .המצע תיחכונה הדובעה לש התזהממ עבונה

 םיברקתמ ונא ךא ,לאידיא םנמא אוהש ,הרבחה לש רתויב גשגשמה הבצמ
 הרבחה לשו תינידמה הלכלכה לש התילכת רדגב תוחפל אוהו ידמל וילא

 .םילעופל דימתס ינוע ושוריפ הז בצמ — תיחרזאה
 ימ לא ונייהד ,יראטלורפה לא תסחייתמ תינידמה הלכלכהש וילאמ ןבומ
 הדובעמו דבלב הדובעה ןמ יחה ,תיעקרק הטנר אללו לאטיפאק אלל אוהש
 .אדירג דבוע לאכ וילא תסחייתמ איהש וילאמ ןבומ — ,תטשפומו תידדצדח
 המ תא — םוסה ומכ קוידב — לבקל וילעש רמולו קוספל אופיא הלוכי איה
 אופיא וילא תסחייתמ הניא תינידמה הלכלכה .דובעל ול רשפאל קיפסיש
 הריתומ אלא ,םדא ותלה תניחב ,דבוע אוה ןיא ובש ןמזה לש טבמה תדוקנמ
 ¬ופל ,תויטסיטאטסה תואלבטל ,תדל ,םיאפורל ,ילילפה טופישל וז תוסחייתה

 .דעסהדיצקלו הקיטיל
 לע בישהל לדתשנו תינידמה הלכלכה לש התמרל לעמ התע הלעתנו הבה
 לש םנושלב קרו־ךא טעמכ הכ דע ולעוהש םיקומיגח ךמס ,לע ,תולאש יתש

 .תינידמה הלכלכה ישנא
 תיברמ לש הז םוצמיצל תושונאה תוחתפתהב שיש תועמשמה המ (א

 ״'׳ ?תטשפומה הדובעה ידכל תושונאה
 רכש תא תולעהל םיצורה ,םייקלחה םינקתמה לש םהיתויועט ןהמ (ב
 ןויווש תא םיאורה וא ,םילעופה דמעמ בצמ תא ךכ ידי־לע ביטיהלו הדובעה

 ן תיתרבחה הכפהמה לש התילכתכ (ן1דורפכ) הדובעה דכש
 .הסנרפ תקפסמ תוליעפ תומדב קדו־־דא תינידמה הלכלכב העיפומ הדובעה

 תוחמתה וא תודחוימ תונוכת םיעבותח ,םיקוסיע םתוא יכ ןועטל ןתינ"
 תוליעפה תרומת יסחיה רכשח ולאו ן רתוי םיסינכמל ללכ דידב וכפהיי ,הכורא
 ,תולקבו תוריהמב דחאו דחא לכ ידי־לע הדימלל תנתינה ,תינוגדחה תינאכמה
 לש הז גרס אקוודו .תבחרתמ תורחת יאנתב תדרל חרכומו דריי הז רכש
 גוסה ןמ לעופ םא .הדובעה ןוגריא לש יחכונה בצמב רתויב ץופנה אוה הדובע
 ,הנש םישימח ינפל רכתשהש הממ העבש-יפ םויכ אופיא רכתשמ ןושארה
 םהינשש רורב ירה ,זא רכתשהש םוכס ותוא רכתשמ ינשה גוסה ןמ לעופ ולאו
 1000 תחא ץראב םייוצמ םא םלוא .חעברא־יפ עצוממ ןפואב םויכ םירכתשמ
 לח אל 999,סש יבגלש ירח ,ינשה גוסה ןמ ןוילימו ןושארה גוסה ןמ םילעופ
 םא רתוי דוע רמחוה םבצמו ,הנש םישימח ינפל םבצמל סחיב יוניש םוש
 םיצור הלאכ םיעצוממ־יבושיחבו .היחמה יכרצמ לש םהידיהמ םייתניב ולע
 ¬כואה לש רתויב הבורמה דמעמל סחיב ללוש םמצע תא ךילוחל םדא-ינב
 תכרעהב דחא םרוג אלא םילעופה רכש לש ורועיש ןיא ,תאז םע דחי .הייסול
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 תתחש יבתב / סקראמ

 לש התועיבק תחטבה הצוחנ רז לש התדידמ םשל ןכש ,םילעופה לש םתסנכה
 יורקש המ לש היכראנאה גצמב ללכב וב רבודמ אלש ןיינע — הדובעה
 .הלש תונשנו תורזוחה לפשה־תונועו היתורומת לע תישפוחה תורחתה
 ־תוואת ללגב .םויהו זאד הדובעה ןמז ךשמ תא ןובשחב איבהל שי הנורחאלו
 ונייהד ,תונורחאה םינשה שמחו םירשעב וראוה הדובעה־ינתונ לש עצבה
 לש הדובעה םוי ,הדובע תוכסוח תונוכמ שומישל וסנכוה הב הפוקתב אקווד
 וז ה5רא*ד .תועש 16—12 לע דמעוהו הנתוכה תיישעתב םיילגנאה םילעופה
 לש תועדועמ־יתלבה תוכזל םאתהב ,ךפהית דחא היישעת ףנעבו תחא ץראב
 '.םירחא תומוקמב רתוי וא תוחפ תלבוקמל ,םירישעה ידיב םיינעה לוצינ

 ^.65 ׳מע ,״רוצייה תוחתפתה״ ,ץלוש
 לכ לש תוסנכהה עצוממ יכ — ןוכנ וניאש המ — אוה ןוכנ סא וליפא״
 'ילדבהו הסנבהה״ילדבהש תאז לכב ןכתיי ירה ,היילעב אצמנ הרבחה תודמעמ
 ןכ םא ולגתי ינועל רשועה ןיב םידוגינה .ולדגיו וכליי תודמעמה ןיב רעפה
 ףא םיברתמ ,הברתמ ללוכה רוצייהש סושמ אקווד ןפש .רתוי הפירח הרוצב
 לככ תוברתהל יושע יסחיה ינועהו ,הדימבדדב תועיבתהו תופיאשה ,םיכרצה
 סיגדךמשב קפתסמ אוהש ףא לע ינע וניא די^מאסה ^.טלחומה ינועה ןטקיש

 ;רפסה ןמ ססצמ סקראמ *
 ז7111\61מ1 80ת;ג12, "פ16 <ג6ע - £1מ6 0680^1011^-
 11011-8^ן11;131;ז30116 1643), ק. 66.

 *יחמ המכב םג ינועה לש הז יחרבח-יחעדותה ויפוא חא שיגדמו רזוח סקראמ ^

 .הז רשקהב וניבהל שי (היצזירסואפ) תוששורתהה ןיינעו ,םירחואמה וירוב
 :סקראמ בתוכ (1849־ב הנושארל םסרופ) ךוהו הריכש הדובע״ב

 םג םינטק ותוא םיבבוסה םיתבהש ןמז לכ ,ןטק םאו לודג םא ,חלב לכ"
 לש ודצכ םא לבא .הרידל תויתרבחה תושירדה לכ תא קפסמ והירה ,םה
 םדוק יאנת ...התקבל ןטקה תיבה קמטצמ ,ןומרא ססונתמו־הלוע ןטקה תיבה

 .יביטקודורפה ןוהה לש ריהמה ולודיג אוה הדובעהירכש לש תרכינ תפסותל
 לש ריהמ לודיגל הדימביהב איבמ יביטקודורפה ןוהה לש ריהמה לודיגה
 .םייתרבחה תוגונעתה לשו םייתדבחה םיכרצה לש ,תורתומה לש ,רשועה
 דרי םהמ עבונה יתרבחה קופיסה ירה ,ולע לעופה לש ויתו.ורנעתש ףא ,ןכלו
 ,םגישהל הרצק לעופה דיו רתוי םלבודמ םהש ןוהה^לעב לש ויתוגונעת תמועל
 םיעבונ וניתוגונעתו וניכרצ .ללכב הרבחה לש תוחתפתהה תמר תמועל דרי

 םידדומ ונא ןיאו .הדבתה יפ לע םתוא םידדומ ונגה ,ךכיפל ?הדבהה ןמ
 ,םעבטמ םייתרבח םהש יפלו .קופיס םהל םישמשמה םירבדה יפ לע םתוא
 .(54—35 ׳מע ׳א ,״םירחבנ םיבתכ״ ,סלגנא״סקדאס) ״םעבטמ םייסחי םה ןכל
 תבשמ "תימואלניבה םילעופה תודגאתה לש דוסיה־תליגמ״ב םג סידחח םירבדה

 :טלחומ אל ,יתרבח רעפ לש ןושל סקראמ טקונ ןאכ םג ; 1864
 סחיה ותואב תוחפל םילעופה דמעמ ינומה עוקשל ופיסוה םוקמ לכב"
 תוחתפתה לכ ...םהילעמש תודמעמה תויתרבחה םיינזאמהיתופכב ולעודצפקש
 ,יחכונה ףלוסמה סיסבה לע ,חרכהב הכילומ הדובעה לש רוצייה־חוכב תפסונ

 םייפוסוליפ־םיילכלפ דיייבתכ ן

 לבא .םמצע םיכרצ םתוא םלוכל שי חדוגסה ותרבחבש ןוויכ ,םישואב םיגדבו ^
 סחיב ללוכח הרוציי תא םינש רשע ךות שילשב הלידגהש תחתפת?] הרבחב־ *
 ,םינש רשע ינפל רכתשהש המ קוידב הסע רכתשמה ,לעופה ןיא ,הייסולכואל
 .(66—65 ׳מע ,םש) ״שילש ידכ הדרי ותסנכה :החוור לש המר התואב יוצמ
 לעבכ ,הדובע־תמהבכ קרו־ךא לעופה תא הגישמ תינידמה הלכלכה םלוא |

 .םייחרכהה םייינפוגה היחמה יעצמאל םילבגומ ויכרצש יח ^
 ¬עושמ ראשיהל הל לא ,התוברת תא ישפוח ןפואב חתפל תנווכתמה המוא" ^
 הנושארבו שארב .איהרדפוג לש תימצה תויהל הל לא ,םיינפוגה היכרצל תדב '
 .תוינחור תואנה תונהיהלו ינחור ןפואב רוציל תלוכיל ,יאנפל הקוקז יהירה
 קיפסמ הנתוכה תיישעתב .הז יאנפ הגישמ הדובעה ןוגריא לש ותומדקתה
 תוללכושמ תונוכמב עייתסמו חוכ לש םישדח תורוקמב רזענה דיחי לעופ התע
 תומרד תואצות תולגל ןתינ .םילעופ 350—250 םיתעל ,100 םדוק וקיפסהש המ 1
 קלה תליטנל רתויו רתוי םימתרנ םיינוציח עבט תוחוכ ןבש ,רוצייה יפנע לכב
 םישורד ויהש ישונאה ץמאמהו ןמזה יצח־ידכל ומצמוצ םא .תישונאה הדובעב
 םאתהב בחרוהש ירה ,םיירמוח םיכרצ לש הנוחנ תומכ קופיס םשל ןכל םדוק
 האנהלו הריציל יונפה ןמזה ךשמ ,תירמוחה החוורב ללכ עוגפל ילבמ ,ךכל
 ,ולש ומוחתב סונורכ אבאמ םילטונ ונאש ללשה תקולה םג םלוא ...תוינחור
 ובשיח .תקדוצ-יתלבו תרוויע תוירקמ ידי-לע יתורירש חרואב ןיידע תעבקנ (
 תועש שמח לש עצוממב תיחכונה רוצייה תמרב היהי יד תפרצב יכ ואצמו
 םיירמוחה היכרצ לכ תא קפסל ידכב דובעל לגוסמה םדא לכל םויל הדובע !
 ,תונוכממ" ♦לולכיש תועצמאב גשוהש ןמזה ןוכסח חורמל םלוא ...הרבהה לש
 ,טש)■ "תשורחה-יתבב םידבעה-תדובע לש הנמז טדאהיינב תיברמ יבגל דיואוה

 .(68—67 'טע י
 הדובעה יב שארמ חינמ תונוכמ תדובעל תבכרומה םיידיה-תדובעמ רבעמה"
 תוינוגדחה תולועפה ןמ קלח קר םלוא .תוטושפ תולועפ רפסממ תבכרומ
 התוא .םדא־ינב לע לטומ יראה־קלח :תונוכמה לע לטומ תונשנו תורזוחה

 הקיזמ ,תאז רשאמה ןויסנה יפלו הביט יפל ,איה תכשוממ תינוגדח הדובע
 הדובע תקולחל רושק תונוכמב שומישהש העש > ףוגל הקיזמ איהש םשכ זזורל
 הנורחאה לש היתונורסח םירזוח ידה ,םישנא לש בר רפסמ ןיב אדידג (
 ברקב ההובגה התומתב ,ראשה ןיב ,םילגתמ ולא תונורסח .תינש םיעיפומו
 חועצזנאב םדא-ינב םידבוע הדימ וזיאב ,עירכמה לדבהה ."תשורחה ילעופ
 ...הכז אל הז לדבה — תונוכמ רותב םידבוע םה הדימ וזיאב וא תונוכמ

 .(69 ׳מע ,םש) ״בל תמושתל ן
 םיליעפמה חודה-ירסח עבטה תוחוכ וכפהיי אובל דיתעל םעה ייחב לבא"

 .(74 ׳מע ,םש)״וניתימצלד ונידבעל תונוכמה תא
 לכ לע .םישנ 196,818ד םירבג 158,818 קד םיקסעומ תוילגנאה תויווטמב״
 ולאו ,תולעופ 103 תויוצמ ריישקנאלב הנתוכל תשורההייתבב םילעופ 100

 /א ,םש) "םייתרבחה םידוגינה תפרחהלו תודמעמה ןיב םוהתה תקסעהל

 .(267 ׳מע



 םייפוסוליפ־םיילכלב די־יבתכ תורחש יבתכ / םקראמ

 םינומ סדילב ןתשפל םיילגנאה תשורחה יתבב .209'ל ןרפסמ הלוע דנלטוקסב
 דנלטוקס לש יחרזמה ףוחבו ידנאדב ולאו ,םילעופ 100 לכ לע תולעופ 147
 יתבב ולאו ,תובורמ תולעופ שי ...ישמל םיילגנאה תשורחה יתבב .280 וליפא
 םג ...םילעופה רפסמ הבורמ ,רתוי בר הדובע חוכ םיכירצמה ,רמצל תשורחה
 תוחפ אל 1833 תנשב תוקסעומ ויה הקירמא־ןופצב רמצל תשורחה יתבב
 הדובעה ןוגריאב םייונישה ידי־לע .םירבג 18,593 לש םדצב םישנ 38,927ימ
 רתוי יאמצע ילכלב דמעמ ...ישנה ןימה ינפב בחר הסנרפ םוחת אופיא חתפנ

 1 .(72—71 ׳טע ,םש) ״םינימה ינש ןיב רתוי םיקודה םייתרבח םיסחיו ...םישנל
 ! 20,558 :1835 תנשב ודבע םימבו רוטיקב תולעפומה תוילגנאה תויווטמב״

 18—13 ינב 108,208 ףוסבלו 13—12 ליגב 35,867 ?םינש 12—8 ליגב םידלי
 תולועפה תא הקיחרמ איהש הדימב ,תונוכמה לש ןתוחתפתהש תמא ."םינש

 ן הכרדב םלוא .וז העווז לסחל הטונ ,םייפכה תדובע לש המוחתמ תוינוגדחה
 םיגישמ םיטסילאטיפאקהש ךכב תאטבתמה ףגנהךבא תבצינ וז תוחתפתה לש

 לוזהו לקה ןפואב ,תודליה ליגל דע ,םיכומנה תודמעמה לש םתדובע תא
 .(71—70 ׳מע ,םש) ״תונוכמב תועייתסהה לש המוקמב הל םיקקזנו ,רתויב

 *סילאטיפאקל ושעיה" ג םילעופל 0ג:0ט§11^ת1) םורב דרול לש ותאירק"
 יחרכהה תא גישהל םדא-ינב ינוילימ םילגוסמ ובש תחשומה בצמה ..."צםיט
 התיחשמו ףוגל הקיזמ ,תצמואמ הדובע לש התועצמאב קר ילמינימה םמויקל
 ןוסאה תא לזמ רותב תוארל םהילעש הדבועה ן ינפוגו ירסומ ןפואב םתוא

 .(60 ׳מע ,םש) ״וזכ הדובע וליפא אוצמל וחילצהש
 רישי חרואב םמצע תא דימעהל ןיינקה״ירסח אופיא םיבייח ,תויחל תנמ־לע"

 ,רקפ)"םהלש תולתיינבל ךפהיחל ונייהד ,ןיינקה ילעב לש םתורישב ףיקע וא
 *.(409 ׳מע ,רכו ״תיתרבחה הלכלכה לש השדח הירואית״

 וא תרוכשמ — םידיקפ ;הדובע רכש — םילעופ !רכש — תיב ידבוע
 .(410—409 ׳מע ,םש) .ןילומגת

 /תיביר תרומת הדובעה חוכ תא תוולהל" ,"הדובעה חוכ תא ריכשהל"
 ."רחא והשימ לש ומוקמב דובעל"

 /תיביר תרומת הדובעה ירמוח תא תוולהל" ,"הדובעה ירמוח תא ריכשהל"
 .(412—411 ׳מע ,םש) ״ךמוקמב רחא והשימ דיבעהל״

 תורדרדיהל >רכ״לכ תותוחנ תודובעל םדאה־ינב תא ןד הז ילכלכ רטשמ"
 "יתוכלמ בצמכ ךכל האוושהב תיארנ תוירבראבהש דע ,ךכ־׳לכ הרמו המויא
 ,םש) "היתורוצ לכב ןיינקה״רסח דמעמה לש תונזה" .(418—417 ׳טע ,םש)

 .תובחסה־יפסוא .(רגו 421 ׳טע
 תא דמוא ״,1842 ׳סיראפ ,רכו ״ןיסולכואה תיעצ ןורתפ״ רוביחב ן1דול .ש

 0. ?60^ט6ט1', ״1־1160116 110ט76116 ^׳600נ10ם116 :רפסה ןמ טטצמ סקראמ *
 £0013.16 61; ס0111;1^ט6, סט 1י61>ט(16 8ט1־ 1'0נ:?8,מ188,1;1011 (168 500161:68״
 תילכלכה תורפסה ןמ םיחוקלה ןלהל םיעטקה ןכו ,הז עטק (1*3׳ז*18. 1842), ע. 409.

 ,יתפרצה םרוקמב סקראמ ידי לע םיאבומ ,תיתפרצה תיטסילאיצוסהו
 €1131*168 140ט<10נ1, "801ט^10ט <1ט ק1־0)כ16נ116 ^6 18. 1נ0מט181;10מ 6^ (16 י

 18, 8ט1נ81818מ06״ (?81־15, 1840).
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 רסומ תולעב" םישנה לש ןרפסמ .60—70,000־ב הילגנאב תונוזח רפסמ
 .(228 ׳טע ,םש) המוד אוה ״קפקופמ

 לע ולעש העשמ ולא םיללמוא בוחר־ירוצי לש תעצוממה םייחה־תלחות"
 תא םייקל תנמ־לעש ךכ .ךרעל םינש עבש דע שש איה וז תתחשומ ךרד
 ןהל הנצמאת םישנ 8—9,000 תוחפלש ךרוצ שי תונוז 60—70,000 לש רפסמה
 אוה רבד לש ושוריפ > חז תחשומ עוצקמ הנשב חנש ידמ תדחואמח*חכלממב
 סחי ררוש םא ,ןכליא .העש לכב דחא ,ומויב םוי ידמ םישדח תונברק 24 ךרעב
 םישנ יצחו ןוילימכ עובק ןפואב שיש ירה ,ולוכ ץראה רודכ ינפ לע הז

 .(229 ׳טע ,םש) דלאכ תולמוא
 רתויב רומחה ינועה בצמב אקוודו ,םיינוע םע הברתמ םיינעה רפסמ"
 תוכזה לע דדומתהל תנמ־לע רתויב םיבורמה םירפסמב םדאה״ינב םיפפוטצמ
 התלע 1831יב .6,801,827 דנלריא תייסולכוא התנמ 1821 תנשב ...לובסל
 שיש זרהמ ,רטסנלב .םינש רשע ךות 14% לש יוביר תרמוא תאז :7,764,010־־ל
 ,8%י*ב רשאמ רתויב ןיסולכואה רפסמ הלע אל ,רתויב הנטקה הדימב ינוע וב
 לש רועישב יובירה היה ,רתויב ינעה זוחמה .(001ט13ט8111נ) טונרקב ולאו
 ג". (1840 ,הניו ,דנלריא לע הילגנאב םסרופש רקחמ ךותמ עטק) ״21%
 איה הדובעה ן ץפחכ טשפומ חרואב הדובעה תא האור תינידמה הלכלכה

 ירה ,ריחמה דרוי !רתויב תשקובמ הרוחסהש ירה ,ריחמה הלוע !הרוחס
 רתוי הריחמ תא דירוהל הדובעה תצלאנ הרוחסכ !רתויב■ הבורמ העציהש
 ,לעופל טסילאטיפאקה ןיב תורחתה ךכל התוא תצלאמ רבד לש וקלחב :רתויו

 ו תרכומ ,תדבועח הייסולכואה" .םילעופה ברקב תורחתה רבד לש וקלחב
 ןיאה .םירצומה לש רתויב ריעזה קלחב קפתסהל חרכהב תבייח ,הדובעה

 .(43 ׳טע ,םש)״?תודבעה תרותל אלסציא אלא הרוחסכ הדובעה רבדב הרותה
 הכאלמה יתב .(44 ׳טע ,םש) ״?ןיפילח ךרע קר הדובעב םיאור עודמ״
 תוחפ הלרע רז ןכש ,םידליהו םישנה תדובע תא תונקל םיפידעמ םילודגה
 ללכו ללכ יוצמ וניא ,ודיבעמ לומ בצינ אוהשכ ,לעופה" .םירבגה תדובעמ
 אוה טסילאטיפאקה ."תוריחה ךרד לע ותרוחס תא רכוחה םדא לש רבצמב
 לעופה ץלאנ םלועל םלוא ,הדובע קיסעהל אל וא קיסעהל ישפוח םלועל
 תרכמנ איה ןיא םא ןיטולחל סרהנ הדובעה לש הכרע .ותדובע תא רוכמל
 איה דכבר ,ןוכסחל אל וליפאו הריבצל אל תנתינ הניא הדובעה •.עגר לכב
 לכ םיפלחומ םייחה ןיא םאו ,םייחה םה הדובעה .תויתימא תוררחסמ תלדבנ

 ייח םיבייח םא .םיסרהנ רבד לש ופוסבו םיעגפנ םהירה ,ןרזמ תרומת םוי
 םא .(50־49 ׳טע ,םש) ״.תודבעב ריכהל שיש ירה ,הרוחס תויהל םדאה
 תוחלצומ־יתלב תולוגס תלעב הרוחס יהירה ,הרוחס הדובעה הווהמ םנמא
 ¬ידמה הלכלכה לש דוסיה יקוחל םאתהב וליפא הרוחס איה ןיא םלוא .רתויב
 רטשמה .ישפוחה קושה לש ישפוחה רצותה רדגב הנניא איה ןכש ׳תינ

 :רפסה יפל הז ח״וד טטצמ סקראמ
 ?:ט?61ב6 £ט161., "1)6 18 1111861־6 (163 0188868 18ןנ01־16ט868 611 ^2161:61־1^

 61; 611 ?ינ:8מ06״ (?81־18, 1840), 1, סה. 36-37.
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 ,הדובעוד לש הלומגו מריחמ תא תחא תנועבו תעב דליימ" יחכונה ילכלכה
 הכפה! היישעתה" .(53־52 'מע ׳םש) ״םדאה תא דילומו לעופה תא ללכשמ

 .(62 ׳מע ,םש) ״קחשמל דחסמהו ,המחלמל
 .םייפכ־ידבוע 84000,000 תוגציימ (הילגנאב) הנתוכ־תיווטל תונוכמה

 בל־תבידב התיה איה" .שוביכ־תמחלמ לש בצמב היישעתה התיה הכ דע
 .האבצ לע ונמינש ולא לש םהייחל ךיישש המב םילודגה םישבוככ השידאו
 .(20 'מע ,םש) ״םדאה ינב לש םרשוא אל ,רשועה תגשה התיה התרטמ
 עיגהל םיצלאנ ...םשפנל םתוא םיריתומ םא ,ולא (םיילכלכ) םיסרטניא"
 המחלמה תוערכהו ,המחלמה רשאמ רחא ררוב םהל ןיא חיסכס ללכל
 םידגונמה תוחוכה ןיבש דוסכסב ...ולאל ןוחצנו ולאל .תוומו הלפמ תוקסופ
 יעצמאה עדמה יפל איה תדמתמה המחלמה ןלקשמ־יווישו רדס עדמה שפחמ

 .(23 ׳מע ,םש) ״תורחת היורק וז המחלמ ?םולשה תרימשל דיחיה
 םילודג תואבצל תיתיישעתה המחלמה הקוקז ,םיגשיהל עיגהל תנמ־לע"
 םניא הז אבצ לש וילייח .בחר ףקיהב םבירקהלו דחא םוקמב םזכרל ןתינש

 ךותמ וא תורסמתה ךוחמ םהילע םילטומה םיצמאמה תא םמצע לע םילטונ
 לש ירזכא לרוגמ טלמיהל תנמ־לע קרו־ךא תאז םישוע םה ?הבוח תשוחת
 םירושק םניא וללהו ,םהיאיבצמל הדות תרכה אלו הקיז אל םהל ןיא .בער
 ,םדא־ינב םהב םיאור םה ןיא :איהש הביח תשגרה וזיא ידי־לע םהידוקפל
 רשפאה לככ ההובג תויהל הכירצ םתסנכהש ,אדירג הדובע ירישכמ אלא
 םיפפוטצמו םיכלוהה ,םילעופה ינומה .רשפאה לככ דומנ תויהל ךירצ םריחמשו
 הזכירש ,היישעתה ? דימת םיקסעומ ויהיש ךכל הבורע וליפא םהל ןיא ,דחי
 איהש העשמו ?םהל הקוקז איה דוע לכ תויחל םהל תרשפאמ ,דחי םתוא

 .רתויב הריעז ןופצמ־תפיקנ אלל םתוא הריקפמ יהירה ,םהילע רתוול הלוכי
 ריחמ ותוא תרומת םתדובע־חוכ תאו םתוישיא תא עיצהל םיצלאנ םילעופהו
 השק ,רתוי תכשוממ איה םהל תעצומה הדובעהש לככ .םהל עיצהל םינכומש
 םידבועה םילעופ תוארל ןתינ ? תוחפ םהל םימלשמ ןכ ,רתוי הליחבמו רתוי
 ישוקב שוכרל םיחילצמו םויל תדעש 16 ךשמב הקספה אלל תצמואמ הדובע

 .(69־68 'טע ,םש) ״תומל אלש תוכזה חא
 הדעווה ירבח לש םקלח־תנמ איה וז תוענכתשהו ...םיענכושמ ונא"
 םירעה יכ ,דיה־תויווטמ ילעופ לש םבצמ תא קודבל [הילגנאב] התנמתנש
 םילעופה תייסולכוא תא רצק ןמז ךות תודבאמ ויה תולודגה תויתיישעתה
 לש הדימתמ תרובגת םיכומסה םירפכה ןמ העש לכב תולבקמ ויה אלול ןהלש

 .(362 ׳מע ,םש) ״שדח םד לש ,םיאירב םישנא

 לאטיפאקה יחוור .ב

 , , :לאטיפאקה .1
 לש הירצומ לע תיטרפה תולעבה ונייהד ,לאטיפאקה םסובמ ,דמ לע (א

 ? חרז הדובע
 קוקז והירה ,תואמרב וא דושב םכתסמ לאטיפאקה ןיא םא וליפא"
 ׳ייס) "השוריה תוכזל ףקות ןתמ םשל הקיקחה לש העויסל תאז לכב

 , , ^.(חרעה ,136 ׳מע ,׳א ךרכ
 םהילעבל ינומלא השענ דציכ ?ינרצי ןוה לש וילעבל ינולפ השעג דציכ

 ?הז ןוה לש ותועצמאב םירצונה םירצוזנ לש
 .(4 ׳מע ,׳ב ,ייס) יביטיזופה טפשמה תועצמאב

 ,לשמ ךרד ,שרוי התאש םע ,לאטיפאקה תועצמאב שכור התאש ,דז והמ

 ?בר שוכר
 חוכ חרכהב שכור וניא בר שוכר שרוי וא שכורה םדאה םלוא"
 תוכמס ;הייזק־חוכ אוה רתלאל ול קינעמ הז שוכרש חרכה .יטילופ
 םייוצמה הדובעה ירצומ לכ לע וא הדובעה חוכ לכ לע תמיוסמ דוקיפ

 .(27־26 ׳מע ,׳א ,תימס) ״קושב העש התוא
 וז המצוע .הידצומלו הדובעל סחיב ןוטלש חוכ אופיא אוה לאטיפאקה
 אלא תוישונאה וא תוישיאה ויתולוגס תמחמ אל טסילאטיפאקה ידיב הירצמ
 ויאש ׳ול5.לאטיפאקה לש היינקה חוכ .לאטיפאקה לש וילעב ותויה תמחמ

 .ותמצוע איה ,ותמועל דומעל הלוכי המצוע םרש
 ־אקה תועצמאב רנוטלש־חרכ תא טסילאטיפאקח ליעפמ דציכ הארנ ןלהל
 טסילאטיפאקב לאטיפאקה טלוש דציכ הארנ ןכמ־רחאלו ,הדובעל סחיב לאטיפ

 .ומצע
 ?לאטיפאק והמ

 ,׳א ,תימס) "הנסהרה וליאכו הרבצנש הדובע לש תמיוסמ תומכ"
 .(295 'מע

 ,הרובצ הדובע אוה לאטיפאקה
 ןוהה .הרוטקפונמה תדובעו עקרקה רצות לש רבצה לכ אוה ןוהה .ןוה (ב
 ,תימס) חוויר וא ,דסנכה וילעבל איבמ או,דש העש קר לאטיפאק םשב דרק

 .(243 ׳מע ,׳א

 :לאטיפאקח יזחת .2
 הרואב הלגתמ הז ינוש .הדובעה רכשמ ןיטולחל םינוש לאטיפאקה יחוור

 <7.-8. 4׳6001ב0ננב16 :ךותמ סיחוקל םידברה ^
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 *אקה לש וברעל םאת־דב קרודא םיעבקנ לאטיפאק׳ד יחוור ,תישאר :לופכ
 הווש תויהל היושע הלהנההו חוקיפה תדובעש תורמל תאח ,לעפוהש לאטיפ
 תשורחה־־יתבב יכ הדבועה תפסונ ךכל .לאטיפאק לש תונוש תויומכ יבגל
 תדמוע הניא ותרוכשמש ,ישאר דיקפ לש וידיב רז הדובע תדקפומ םילודגה
 לעב לש ותדובעש תורמל .חקפמ אוה ותלועפ לעש לאטיפאקל סחי םושב
 סחיב םיחוור תאז לכב עבות והירה ,ספא ידכל טעמכ ןאכ תמצמטצמ ןיינקה

 .(43 ׳מע ,׳א ,תימס) ולש לאטיפאקל
 ? לאטיפאקל חווירה ןיב הז סחי טסילאטיפאקה עבות עודמ

 ותושרב ראשיי יכ הפיצ אלול םילעופה תא קיסעהל ןיינע םוש ול ןיא
 אצוהש ןוהה יוסיכ םשל ץוחבש הממ רתוי טתדובע־רצות תריכמ רחאל
 ןטק םוכס רשאמ רתוי לולג םוכס עיקשהל ןיינע םוש ול ןיא * הדובע רכשל

 ,׳א ,תימס) עקשומה תזזה ףקיהל רישי סחיב ויחוור ודמע אלוליא ׳ןוה לש
 .(42 ׳טע

 אוהש טלגה ירמוחמ ןהו הדובעה רכשמ ןה אופיא חיוורמ טסילאטיפאקה
 .יארשאב ןתונ

 1 לאטיפאקל חווירה ןיבש סחיה אופיא והמ

 ,םירדגומ ןמזבו םוקמב הדובעה רכש עצוממ תא עובקל אוה השק םנמא םא
 תורוחסה יריחמב תודונת .לאטיפאקה יחוור תא עובקל םייתעבש השקש ירה
 לש ויתוחוקל לשו וירחתמ לש םלזמ־שיב וא םלזמ ,ןהב קסוע לאטיפאקהש
 ןתלבוה תעב ןהל תופושח תורוחסהש תורחא תוירקת ףלא ,טסילאטיפאקה
 ,העשב העש ידמ טעמכ ,ומויב םוי ידמ םייונישל םיאיבמ ולא לכ — ןתנםחהו
 קוידב בשסל ןתינ אלש תודמל םלוא .(79*78 ,׳א ,תימס) חווירה רועישב
 תועצמאב םהילע תמיוסמ הנומת לבקל ןתינש ירה ,לאטיפאקה יחוור תא
 ,ףסכה לש ותועצמאב םיבורמ םיחוור ףורגל ןתינש תמיא״לכ .תיבירה רעש
 ןתינ רשאכו ?דל קקדזהל תורשפאה תרומת הובג ריחמ םלשל תונוכנ תמייק
 ,תימס)ותרומת דבלב ךומנ ריחמ םלשל םינכומ ,ותועצמאב טעמ קר חיוורהל

 .(79 ,׳א
 לבוקמה יקנה תיבירה רעשל ליגרה תיבירה רעש ןיבש סחיה"
 הלודגה הינטירבב .חווירה לש ותדירי וא ותיילע םע חרכהב הנתשמ
 רועיש ,ריבס ,עצוממ ,ןגוה חוויר םשב תונכל םירחוסה ברקב לבוקמ
 חוויר והזש אלא רמוא וניא הז לכ !תיבירה רעשמ לופכ אוהש חוויר

 .(87 ׳טע ,׳א ,תימס) ״ליגרו לבוקמ
 ?רתויב הובגהו ?רתויב ךומנה חווירה רועיש והמ

 תויהל דימת בייח לאטלפאקה לש לבוקמה חווירל רתויב ךוזננה רועישה
94 • 

 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ

 תוקקדזה לכש םיירקמה םידספהה יוסיכ םשל ץוחנש הממ תצקמב הובג
 ־אצויכ .רורבה וא יקנה חווירה השעמל אוה הז ףדוע .ןהל הפושח לאטיפאקל

 .(86 ׳טע ,׳א ,תימס) רתויב דלמנה תיבירה רועישל סחיב ךכב
 וילא עיגהל לוכי לאטיפאקה לש לבוקמה חווידהש רתויב הובגה רועישה
 תא דימעמו תיעקרקה הטנרה לכ תא ,תורוחסה תיברמל סחיב ,עלובה הז אוה
 ומויק לע ,רתויב ךומנה ריחמה לע תקפוסמה הרוחסה לש הדובעה רכש
 וז ךרדב ,ןוזיהל בייח לעופה .ותדובע תעשב לעופה לש אדירג־־לסרועמה
 תאז תמועל תיעקרקה הטנרה ;ומוי־תדובעב קסוע אוהש העש ,תדהא לא
 לגנבב תיחרזמה ודוה תרבה לש תולתה ינב :המגוד .לילכ םלעיהל הלוכי

 .(94 ׳מע ,׳א ,תימס)
 הרקמב םלצנל לוכי טסילאטיפאקהש תלבגומה תורהתה תונורתי לכל ףסונ

 םיברד תועצמאב יעבטה ריחמל לעמ קושה ריחמ תא םייקל לוכי והירה ,הזכ
 .ןיטולחל תונגוה

 רתויב קחורמ קושהש הרקמב תאזו ,םיירחסמ תודוס תועצמאב ,תישאר
 ריחמה תיילע .דיחמב תודונת םהמ ריתסמ אוהש ךכ ידי־לע ,ונייהד 1 ויקפסמ
 םיטסילאטיפאקש ךכב תאטבתמ וז הרהסה לש התאצות .תיעבטה ותמר לעמ

 .ףנע ותואב םהלש לאטיפאקה תא ועיקשי אל םירחא
 *צוהב ותרוחס תא טסילאטיפאקה קפסמ רשאכ ,רוציי תודוס ידי לע ,תינש
 ויחוורו ,ו־ירחתמ לש הזמ ךומנ ריחמב וא דיחמ ותואב רתוי תוכומנ תוא
 !ןלהל .(הסרוב תוקסיע — ?תירסומ הניא הרתסה תועצמאב תואמר) םילדג
 (םירחבומ תוניי לש הרקמבכ) םיוסמ םוקמל רוצייה לובכ םש םוקמב
 ןילופונומ תועצמאב !ףוסבלו .קופיסל םלועל ןתינ וניא יביטקפאה שוקיבהו
 רתויב הובגה ריהמה אלה יטסילופונומה ריחמה .תורבח לש רא םידיחי לש

 .(54*53 ׳מע ,'א ,תימס)וגישהל ןתינש
 שוביכ :טסילאטיפאקח יחוור תא תוברהל תויושעה תורחא תוירקמ תוביס
 וליפא ,תובורק םיתעל םיברמ םישדח דהסמ־יפנע חותיפ וא םישדח םיחטש
 דחסמה יפנעמ םילטונ םהש ןוויכ ׳לאטיפאקה יחוור תא ,הרישע ץראב
 קושהש ךכל םיאיבמו תורחתה תא םיניטקמ ,לאטיפאקה ןמ קלח םייתרוסמה
 רחסמב םיקסועה הלא •,םילוע ןהיריחמש רתוי תוטעומ תורוחס ידי*לע קפוסי
 ,תימס) רתוי הובג תיביר רועישב ףסכ ת1ולל םמצעל תושרהל אופיא ולכוי

 . (83 ׳מע ,׳א
 לדג ןכ ,הרוטקפונמ לש אשומל תישענו רתוי תדבועמ יהשלכ הרוחסש לככ
 ותוא תמועל ׳חווירו הדובע־רכשמ בכרומה ריהמה ןמ קלח ותוא ךבל םאתהב
 קר אל הברתמ הרוחס לש הרוציי ךילהתב ,תיעקרק הטנרמ בכרומה קלמ
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 ׳ומדוקמ לודג ףסונ חוויר לכש אלא ,חוויר תאשונ איה םהבש םימעפה רפסמ
 קפסמה לאטיפאקה .רתוי לודג םלועל אוה עבונ אוה ונממ לאטיפאקה ןכש

 אל (םיווטל הדובע קפסמה הזמ הבורמ תויהל ךירע ,לשמל ,םיגרואל הדובע
 אוהש םושמ אלא ,ויחוור לע לאטיפאק ותוא לש ומוקמב אב אוהש תמחמ קר
 ףקיהל המ־םחי םיחוורל שי םלועלו ן םיווטה רכש תא ,ךכל ףסונ ,םלשמ

 •(45 ׳טע ,׳א ,תימס) לאטיפאקה
 מלגה־רמוחל האוושהב תישונאה הדובעלדדל שיש ךלוהמלדגה קלחה
 רפסמ תא הברמ אוה אלא הדובעה־רכש תא הלעמ וניא ,הרוטקפונמה רצומב
 לאטיפאק לכ לש ופקיה תא לידגמ אוהש םשכ ,חווירב םיכוזה םילאטיפאקה

 .ול םדקש הזל סחיב ףסונ
 .ןלהל — הדובעה תקולחמ קיפמ טסילא׳טיפאקהש חווירה לע

 הקלח ידי-לע היינשבו הדובעה תקולחמ הנושארל ,םיימעפ חיוורה אוה
 לש הקלח לדגש לבכ .םלגה רמוחל סחיב תישונאה הדובעה לש לדגודלוהח

 .תמה לאטיפאקה לש וחוור לדג ןכ ,יהשלכ הרוחסב תישונאה הדובעה

 עקשומה לאטיפאקה לש חווירה ירועיש ויהי הרבח התוא לש המוחת ךותב
 םיגהונה רכשה ירועיש רשאמ תחא המרל רתוי הברה םיבורק םינוש םיפנעב
 לש תונושה תורוצב .(100 ׳מע ,׳א ,תימס) הדובע לש םינוש םיגוס יבגל
 ןוחטבל םאתהב חווירה לש לבוקמה רועישה הנתשמ לאטיפאקה תעקשה
 -דלוע חווירה רועיש" .לאטיפאקה תרזחהל רשאב רתוי ןטקה וא רתוי לודגה

 .(100־99 ׳םע ,׳א ,תלמס) ״אלמ סחיב אלש םגה ,ןוכיסה םע

 םישענ םולשתה יעצמאש הרקמב םג םילוע לאטיפאקה יחוורש וילאמ ןבומ
 .(ריינ־ףסכ ,לשמל) רתוי הבורמ תולקב הגשהל םינתינ וא רתוי םילוז ,

 :לאטיפאקח לש ויעינמו הדובעה לע לאטיפאקה לש ונוטלש .3

 תואלקחב ונוה תא עיקשהל לאטיפאקה לעב לע עיפשמה דיחיה עינמה
 ילוקיש םה ינוטיסה וא ינועמקה רחסמה לש םיוסמ ףנעב וא היישעתב וא
 תינרצי הדובע המכ בושחל ותעדב הלעי אל םלועל .ולש יטרפה חווידה
 רצותל ופסווייש םינושה םיכרעה םה המ ,רחא וא הז העקשהדפוא ליעפי

 .(335 ׳מע /א ,תיממ) הנידמה לש התדובע־חוכלו עקרקה לש יתנשה
 רז איה טסילאטיפאקל רתויב הבורמה תלעותה תלעב לאטיפאקה תעקשה
 דימת הניא וז העקשה .םיהז ןוחטב יאנתב רתוי לודג חוויר רל ןתיתש

 וז איה הרבחל רתויב חליעומה העקשחח ךרד ז הרבחל רתויב הליעומה
 .(131 ׳מע ,׳ב ךדכ ,ייס) םירצויה עבטה־תוחוכמ תלעות קיפהל תנווכתמה

 תוכירדמו תונווכמ ןוהה־יעיקשמ לש םהיתולובהתו םהיתוינכות"
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 .ןתילכת אוה חווירהו ,הדובעה לש רתויב תובושחה תויוליעפה תא
 הדויו הלוע וניא חווירה רועיש םלוא .תולובחתו תוינכות ןתוא לכ לש
 .הרבחה לש התעיקשלו הגושגישל םאתהב ,הדובעה־רכשכו הטנרכ

 הובגו תורישע תוצראב ךומנ ללכ ךרדב אוה חווירה רועיש ,ךפיהל
 יחמב תומדקתמה תוצראב רתויב הובגה דימת אוהו ,תוינע תוצראב

 יחה) ישילשה דמעמה לש וניינע .ןנברוח תארקל רתויב הלודגה תור .
 יפכ הרבחה לש יללכה ןיינעל רשק ותוא אופיא ול ןיא (חווירה ןמ
 ףנעב םיקסועה לש םניינע ...םירחאה תודמעמה ינש לצא םייק אוהש
 תוניחבמ ,הנוש םלועל אוה הדוטקפונמה וא רחסמה לש םיוסמ
 םירחוסה לש םניינע .ול דגונמ וליפאו ,רוביצה לש 1ניינעמ ,תומיוסמ
 דמעמ והז ...תורחתה תא ןיטקהלו קושה תא ביהרהל :הז םלועל אוה
 דמעמ והז ,רוביצה לש וניינעל ההז וניא םלועל וניינעש םדא־ינב לש
 "ותוא סומחל וליפא וא רוביצה תא תומרל ןיינע ללכ ךרדב ול שיש

 .(232—231 ׳מע ,׳א ,תימס)

 ;םיטסידאטיפאקה ןיב תורחתהו לאטיפאקה רבצה .4
 יחוור תא םצמצל הטונ ,הדובעה רכש תא הלעמה ׳םילאטיפאקה יוביר
 .(78 ׳מע^,׳א ,תימס) םיטסילאטיפאקה ןיבש תורחתה תמחמ םיטסילאטיפאקה

 , :לשמל
 תמיוסמ ריעב תלוכמ קסע לש ומויק םשל ץוחנה לאטיפאקה רשאכ"
 ךכל איבת םהיניב תורחתהש ירה ,םינוש תלוכמ ירחוס ינש ןיב קלחתמ
 דחא לש וידיב לאטיפאקח היה וליא רשאמ רתוי לוזב ורכמי םהינשש
 התיה םתורחתש ירה ,םירשע ןיב קלוחמ לאטיפאקה היה וליאו ,םהמ
 םשל וידחי ודגאתי יכ יוכיסה היה ןטק הדימ התואבו רתוי דוע הפירח

 .(322 ׳מע ,׳א ,תימס) ״ריחמה תאלעה

 הובגה ירשפאה ריחמה אוה ןילופונומה ריחמ יכ רבכ םיעדוי ונאש ןוויכ
 וליפא הרבחה לש הניינעל דגונמ םיטסילאטיפאקה לש םניינעש ןוויכ !רתויב
 ־אקה חווירה תיילעש ןוויכ ;הטושפה תינידמה הלכלכה לש תוארה־תדוקנמ

 הרוחסה ריחמ לע תועיפשמ ךכל תפרטצמה תיבירה תיילע םג ומכ יל;;טיפ
 איה םיטסילאטיפאקה ינפמ הדיחיה הנגההש ירה — (88—87 ׳מע ,׳א ,תי7כס)

 ןה תיבויח תינידמה הלכלכה לש התודע יפל איה התעפשהש ,תורזזתה
 לש ותהוורל תורוחסה ריחמ תלזוה תניחבמ ןהו הדובעה רכש תיילע תניחבמ

 ^ .םינכרצה רוביצ
 םיברתמ םילאטיפאקה ויהיש ךכ ידי־לע קרו־ךא תרשפאתמ תורחתה םלוא
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 ן תירשפא פי3ורמ םילאטיפאק לש םתורצוויר .תובורמ םיידיב םייוצמו םרפסמב
 ן ,רבצמה ורד לע קר רצונ לאטיפאקה ןהש ,ידדצברמ רבצמה ךרד לע קר
 ן ושוריפש רבצמה .תוטעומ םיידיל חרכהב לגלגתמ ידדצברה רבצמה םלוא
 ן אופיא אוה ,תוטעומ םיידיב לאטיפאקה זוכיר אוה יטרפה ןיינקה רטשמב
 ן■; קר .יעבטה םכלהמב חתפתהל םילאטיפאקל םיריתמש ךכמ תיחרכה האצות
 ן.■ .לאט^אקה לש תאזה תיעבטה תועבקיהל ךרדה תצרפנ תורחתה תועצמאב

 ןמ םלעתנ םא םג .ולדוגל רישי סחיב יוצמ לאטיפאקה חוויר יכ ונעמש
 ן תוריהמב — יסחי ןפואב — רבצנ לודג לאטיפאקש ירה ,תנווכמה תורחתה

 , *ריעז לאטיפאק רשאמ רתוי הבר
 לודגה לאטיפאקה לש ותריבצ הלודג ,תורחתה ןמ םלעתנ םא םג ירה ,ךכיפל

 (- •זוז ךילהת קודבל ךישמנו הבה םלוא .ריעזה לש רזמ
 ז: שארב .תורחתה תובקעב םיחוורה םימצמטצמ םילאטיפאקה יוביר םע

 !: .ריעזה טסילאטיפאקה אופיא לבוס הנושארבו
 ן; םיחינמ םילאטיפאק לש לודג רפסמ םויקו םילאטיפאקח יוביר :ןכ לע רתי

 ־ץראב חתפתמ רשוע לש בצמ שארמ
 היהי ...רשועה לש ותוללכתשה רמג ללכל העיגהש ץראבש רחאמ"

 ^ תיבירה רועישש ירה ,רתויב ךומנ יקנה חווירה לש לבוקמה רועישה
 ן. םירישעה םישנאל קד רשפאיש דע ,דומנ הכ היהי קושב לבוקמה

 ינוניב וא ריעז שוכר ילעב לכ .םפסכ לע תיבירה ןמ םייקתהל רתויב
 1. םרא לכ טעמכ ,םמצע תא םייקל תנמ־לע םנוה תא ליעפהל וצלאיי

 [ ,׳א ,תיממ) ״יהשלכ הכאלמב ודי חלשיש וא רחוסל הרכהב השעיי

 .(86 ׳מע
 .תינידמה הלכלכה לע בוהאה בצמה אוה הז בצמ

 ן:: םוקמ לכב רידסמ תיבירמ הסנכהל לאטיפאקה ןיב סחיהש הארנ"
 [, לאטיפאקה טלוש רב םוקמב .הלטבה ןיבל היישעתה ןיב סחיה תא

 ן;. ׳תיבירמ הסנכהה תררוש םש םוק״מב !היישעתה תחצנמ םש ,הפיכב
 |:■ •(301 ׳טע ,'א ,תימס) ״הלטבה תטלש םש

 1 ^האזה תללכתשמה תררהתב לאטיפאקה תלעפהל סחיב המ
 ^ הרכהבש ירה ,הלידג תיבירב ותוולהל ןתינש ןוהה תומכש ןוויכ"

 1 ז ןוהב שומישה תרומת ומלשל שיש ריחמה וא ,תיבירה רועיש דרוי

 ן -לש קושה ריחמש ךכל תומרוגה ,תויללכ תוביס תמהמ קר אל תאזו
 1 !הש תורחא תוביס תמחמ םג אלא ,ןתומכ יוביר םע דדיי תורוחס

 1 וזיאב םילאטיפאקה לש םרפסמ הברתמש לככ .הז הרקמל תודהוימ

 ן רתוי .םהמ קיפה^.ןתינש םיהוורה חרכהב םימצמטצמ ןכ ,איהש ץרא

98 ^ 1 

 ירפ״תאשונ ךרד ץרא התוא לש המוחתב אוצמל םישקתמ רתויו
 ןיב תורחת תררועתמ תאז תובקעב .שדח לאטיפאק לש ותלעפהל
 לע טלתשהל הסנמ דחאה לש וילעבש העש םינושה םילאטיפאקה
 חילצמ אוה ןיא בורל םלוא .ותלוז ידיב הנותנה הקוסעתה תורשפא
 דבלב וז אל .רתוי םיחונ םיאנת תעצה ךרד לע אלא ובירי תא קלסל
 'לעש אלא ,תצקמב רתוי לוז אוהש ריחמב ותלוכרמ תא רוכמל וילעש

 .תצקמב רתוי הובג אוהש ריחמב תונקל םג וילע ,רוכמל לכויש תנמ

 ןוהה לש ויוביר תובקעב םויל םוימ לדגו ךלוה תינרצי הדובעל שוקיבה
 •יפאקה םלוא ,תולקב הקוסעת םיאצומ םילעופה .התקסעהל דעוימה

 רכש תא הלעמ פתורחת .הקסעהל םילעופ אוצמל השקתמ טסילאט
 .(316 ׳מע ,׳א ,תימס) ״חווירה רועיש תא הדירומו הדובעה

 לאטיפאקה תא ךורצל (א) הרירבה אופיא תבצינ ריעזה טסילאטיפאקה ינפב
 ־יפאק תויהל לודחל ונייהד ,תיבירה ןמ תויהל דוע לוכי וניאש ןוויכ ולש
 לוזב רתוי ותרוחס תא רוכמל ,ירחסמ קסע ומצעל םיקהל (ב) !טסילאט
 הרבג הדובע רכש םלשלו לודגה טסילאטיפאקה רשאמ רקויב רתוי תונקלו
 הכומנ המרב רבכ יוצמ קושה ריהמ ןכש ,ומצע תא סורהל ,ונייהד !רתוי
 לודגה טסילאטיפאקה הצור םא ,תאז תמועל ,תמייקה תורחתה תמחמ ידמל
 תונורתי סת-יא לכ ךכב ול םידמועש ירה ,ריעזה טסילאטיפאקה תא לסחל

 ויחוור תנטקה .לעופל סחיב טסילאטיפאק רותב טסילאטיסאקל םידמועה
 וליפא לגוסמ אוחו ולש לאטיפאקה לש לודגה ףקיהה ידי־לע ול תרזחומ
 ררחושי אוהו ריעזה טסילאטיפאקה סרהייש דע םייתנוע םידספה תאשל

 .ריעזה טסילאטיפאקה לש ויחוור תא ומצעל רבוצ אוה ךכ .וז תורחתמ

 ,ריעזה רשאמ לוזב רתוי דימת הנוק לודגה טסילאטיפאקה :ןכ לע רתי

 .קזינ אלל לוזב רוכמל ןכ םא לוכי אוה .תולודג תויומכב הנרק אוהש ןוויב

 םיינוניבה םיטסילאטיפאקה תא תכפוה תיבירה רעש תדיריש דועב םלוא
 האבש הדיריהו םייקסעה םילאטיפאקה יובירש ירה ,םירחוסל םידייטנרמ

 .תיבירה רעש תא רתוי דוע םידירומ םיחוורב תאז תובקעב

 ־אקל תוקקדזהה ןמ קיפהל ןתינש םיחוורה ...םינטק רשאכ םלוא"
 שומישה תרומת םלשל רשפאש ריחמה םג חרכהב דרוי ...לאטיפ

 .(316 ׳מע ,׳א ,תימס) ״לאטיפאקב

 ¬¬¬רה רעש דריי ןכ ,ןיסולכואהו םילולכישה ,רשועה וברתהש לככ"

 םמוצמיצ רחאל" !טסילאטיפאקה לש ויחוור ורריי תאז תובקעבו ,"תיב
 תוריהמב לודגל ףא אלא ,לודגל קר אל לאטיפאקה יושע וללה לש
 םיחוור אשונ אוהש תורמל ,לודג לאטיפאק ...רבעב רשאמ רתוי הבורמ
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 רמאמכ .םילודג םיחוור אשונח ריעז לאטיפאק רשאמ רתוי לדג ,םיטעומ
 .(83 ׳מע /א ,תימה) ״ףסכ רצוי ףסכח ,םגתפה

 ילעב םיריעז םילאטיפאק קרו־ךא לודג לאטיפאק לומ אופיא םיבצינ םא
 לסחמ אוהש ידה ,(הפירח תורחת לש םיאנתב הר^י^ יפכ) םיריעז םיחוור

 'יפויז ,תורוחסה ביטב תיללכ הדירי איה וז תורחת לש תיחרכהה התאצ^ות^^
 .תולודגה םירעב הלגתמ איהש יפכ תיללכ הלערה ,דורי רוציי ,םירצומ

 ויב סחיה אוה ריעזה לאטיפאקל לודגה לאטיפאקה ןיב תורחתה לש דהא דצ

 . •רחחהךוודל עובקה ןוהה
 לש ןתיינק וא ןרוציי ,ןלודיגב קסעומה" לאטיפאק אוה דזוחךוה

 וז ךרדב קסעומה לאטיפאקה .חווירב ןכמידחאל ןתריכמבו תורוחס
 ותושרב ראשנ אוה דוע לכ וילעבל חוויר וא הסנכה םוש אשונ וניא
 וידימ דימת אצוי הז לאטיפאק ...הרוצ התואב םייקתהל ךישממ וא
 תובקעב ,הז רוזחמ תועצמאב קרו ,תרחא ךרדב וילא רזוחו תהא דידב
 םיחוור ול תאשל לוכי והירה ,הז רחאל הז םיאבה ולא ןיפילח
 תונוכמ תשיכרב ,תועקרק תחבשהב קסעומ" עובקהךוהה "."םהשלכ

 •(244—243 ׳מע ,׳א ,תימס) ״ב״ויפו םיליעומ םירישכמו
 תפסות רדגב אוה עובקהךוהה תקזחא לש תואצוהב ןוכסח לכ"
 הדובע עצבמש ימ לכ לש לאטיפאק לכ .[הרבהה לש] הייקנה הסנכהל
 ־*אקה לכהדסש העשב .רזוחךוהו עובקדוהמ בכרומ והירה יהשלכ
 חרכהב לדגי דהאה קלחה ןטקיש לככ ירה ,ההז ראשנ ולש לאטיפ
 רכש תאו םירמוחה תא קפסמה הז אוה רזוחהדוהה .רחאה קלחה

 תואצוהב ךוסחל אופיא ןתינש ןוכסח לכ .היישעתה תא ליעפמו הדובעה
 םיינרציה היתוחוכב תאז םע עגופ וניאש ׳עובקה־ןוהה לש הקזחאה
 "היישעתה תא ליעפמה ןוהה תא חרכהב לידגמ והירה ,הדובעה לש

 , , .(257 ׳טע ,׳א ,תימס)
 אקל רתוי ליעומ אוה רזוחהו עובקה ןוהב ןוכסח לכש שארמ תופצל ןתינ
 קרו־ךא קוקז םיאקנבב לודגה ,ריעזה טסילאטיפאקל רשאמ לודגה טסילאטיפ
 םהלש עובקהךוהה .ריעז יאקנבל האוושהב עובקךוה לש הטעומ תפסותל "
 סחיב םיברתמ םניא תועקרקח לעב לש הדובעה ירישכמ .דרשמל םצמטצמ
 הגהנ לודגה טסילאטיפאקהש יארשאה ףא .ותמדא־תקלח לש הלדוגל רישי

 ,עובקהךוהב ןוכסח תקזחב אוה ריעזה טסילאטיפאקה רשאמ רתוי ונממ

 דודב ,הנורחאלו .תע לכב םינמוזמב קיזחהל בייח אוהש ףסכה תומכב ונייהד
 ונייהד ,םיחתופמ םיבלשל תיתיישעתה הדובעה העיגה ובש םוקמב יכ אוה
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 דל קיפסי אל םש ,תשודח־תדובעל םייפכה־תדובע לכ טעמכ הכפהנ רב םוקמב
 ידמל עודי .יחרכהה עובקהךוהה תשיכר םשל ונוה לכ י ריעזה טסילאטיפאקל

 .םיידי לש רתוי ןטק רפסמל הדובע תקפסמ לודג הדימ הנקב הדובע יכ

 וזוכיר םע דבב־דב םילודגה םילאטיפאקה תורבטצה תיעחרתמ ללכ ךרדב
 לודגה טסילאטיפאקה .ריעזה טסילאטיפאקל סחיב עובקה־ןוהה לש רטושיפו

 .הדובעה ירישכמ ןוגריא לש הררצ ןיעכ ומצעל ןגראמ

 םואיה .תכרעמ היישעתה לש המוהתב תשורח־תיב לכ הווהמ ךכל ליבקמב"
 םינווגמו םיבורמ םיינחור תונורשכ םע בחרנ ירמוח ןיינק תללוכח ,דפיקמ
 תפתושמה הרטמח םשל דחי םילעופ םלוכשכ ,תוינכט תויונמוימל ףוריצב
 רחונ םש ,בחרנ יעקרק ןיינק הקיקחה תמייקמ ובש םוקמב ...רוצייה איהש
 בור אופיא סנוכמ וז הביסמ ?הכאלמה-יתב לא הברתמה ןיסולכואה ףדוע
 םוקמב םלוא .היישעתה םוחתב וינומהב הלודגה הינטירבבש תיראטלורפה
 הברתמ םש ,תפרצב ומכ ,עקרקה לש דימתמה לוציפה תא הקיקחה הריתמש
 דמעמ ךותל םיפחדנ םהו ,תובוחב םיעוקשה םיריעזה עקרקה־־ילעב דפסמ
 רשאכ .עקרקה לש הנשנו רזוחה לוציפה תמחמ םיצורמ־יתלבהו םיקקזנה
 םיטלקנ יזא ,םאישל םיעיגמ תובוחב דומעל וז תלוכי רדעיהו הז דימתמ לוציפ
 היישעתהש םשכ שממ ,םילודגה תוזוחאה ילעב ידיילע םיריעזה עקרקה ילעב
 תורזוח הזכ הרקמבש ןוריכ .םיבחרנ םידממבש היישעת ידי״לע תסרהנ הריעזה
 םיקקזנ ןיאש ,עקרקה־־ירסח םילעופה ירה ,תולודג תויעקרק תואלחנ תומקומו
 .(59 ׳מע ,ץלגש)״היישעתה לא םיפחדנו םירזוח ,המדאה דוביע םשל דוע םהל
 רוצייה ןפואב יונישה תובקעב תינתשמ גוס ותואמ תורוחס לש ןתנוכת"
 םדאיתדובעל תוקקדזה־־יא ידי״לע קר .תונוכמב שומישה תובקעב דוחיבו
 350 ,סנפ 8ד םיגניליש 3 היושש ,הנתוכ לש תחא הרטילמ תרטל היה ןתינ
 25 ןייוושו (םיינמרג ןילימ 36 וא) םיילגנא ןילימ 167 ןכרואש הנתוכיתועקמ

 .(62 'מע ,םש)^״תואיניג
 תונורחאה םינשה 45־ב הילגנאב הנתוכה ירצומ יריחמ ודרי עצוממ ןפואב"

 דחא גניליש תרומת התע קפסל ןתינ ,לאשראמ לש ויבושיח יפל .11/נ2־ב
 .םיגניליש 16 התרומת ומליש 1816 תנשבש םירצומ לש תומכ התוא סנפ 10ד
 ץראב הכירצה ףקיה תא וביחרה תיתיישעתה םירצומה לש םילוזה םיריחמה

 לש םרפסמש דבלב וז אלש ,ךכב רושק הז ןיינעו ן ל״והב קושה תא םג רמכ
 ףא אלא ,תונוכמה תסנכה תובקעב הלודגה הינטירבב דרי אל הנתוכה ילעופ
 ,לעופהו יתיישעתה םזיה לש םהיחוורל דשאב .יצחו ןוילימל 40,000״מ הלע
 תומכל סחיב םהיחוור תא הרכהב הניטקה תשורחה״יתב ילעב ןיב תורחתה ירה

 לש ימלוגה חווירה דרי 1820/33 םינשב .םהידי־לע םיקפוסמה םירצומה
 גגילישל ^הנתוכ־גירא תכיתחל סנפ 1ל^ד םיגניליש 4'*מ דטס׳צנמב ןיישעת
 .רתוי הברהב רוצייה ףקיה לדגוה הז דספה לע יוציפ םשל םלוא .סנפ 9ד דחא

 .(גניליש 21) גנילישר תחא ש״יל היושש תילגנא עבטמ תדיחי ^
* 1100^0. 
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 ׳ייי^ע״׳י םידחא םיפנעבש ...אי,ד האצלתחי
 ?*,ל**^^ תורצונ תאז תובקעבו ומויב םוי ,רשעמל תוכפוח לגר■

 יא׳הדובעה ינתונו םיפסילאטיפאקה דמעמ לש
 וא ^ובעה תא לילב קיהפהל ךרוצ עתפל שי םיתעלשו !תיראטלורפה דות
 ,םש) "םישק םירוסיי תאז תובקעב םימרגנ רכשה־ידבוע דמעמלו ,המצמצל'

 תא ריבשמה לכ (ודובעישל התפ חתופ הז ירה ,ותדובע תא ריכשמה%,!^^
 דמוחה ולאו ,םדאה איה הדובעה ...ותוריח תא םייקמ הז ירה ,הדובעה דמוח

 *.(412—411 ׳מע ,רכזנה ורפסב ,רקפ) ״םדאה לשמ וניא,
 דוסי ןיא םא רשועה תריציל המואמ םורתל יושע וניאש ,ירמוחה דוסיה"
 ילעבל םיחוור-אשונ ותויה לש תיגאמה הנוכתל .דפוז ,וילא ,דוולנ הדובעה
 יכ חיננ םא" .(םש) "וידעלב רשפא־יאש דוסיה תא םה ומרת וליאכ ןיינקה
 הז םוכס יכו ,רגשל םיקנארפ 400 ול הסינכמ לעופה לש תימויה ותדובע־
 ןיינק לעב לכש ירה ,סג םויק ומצע תא םייקל תנמ״לע רגובמ םדאל קיפסמ
 ןיפיקעב בייחמ ב״ויכו הטנרב ,רשעמב ,תיבירב םיקנארפ 2,000 לבקמה׳

 םתדובע תא םיגציימ תיביר קנארפ 100,000 !וליבשב דובעל םישנא השימח
 ׳םע ,םש) "םידיחי 2,500 לש םתדובע תא 1,000,סססד ,םישנא 250 לש
 לש םתדובע תא םיגציימ (םיליפ יאול) ןוילימ 300 ,ךכיפל .(413—412;

 .םילעופ 750,000
 הדחכההו שומישה תוכז תישונאה הקיקחה ידי״לע הקנעוה ןיינקה ילעבל"
 ירמוחב םחור לע הלועה לככ תושעל םהל רתומש ונייהד ",םניינק לש
 ךרדב אל ,ןיינקה ירסחל הדובע קפסל םיבייח םה .ןיא קוחה יפל ...הדובעה•
 היהיש רכש םלשל םיביוחמ םה ןיא ףא ,הצוחנ וז הדובעש העשב אלו ללכ

 ,ותומכל ,ועבטל ךיישש המב תמלשומ תוריח" .(413 ׳מע ,םש) ״קיפסמ דימת
 רשועה לש ותכירצלו ושומישל ךיישש המ לכב ,רוצייה לש ויאנתלו ותוכיאל-
 ותושרב שיש המ לכ ףילחהל ישפוח דחא לכ .הדובעה ירמוח לש םרדסהלו•

 .(413 ׳מע ,םש) ״ולש ילאודיבידניאה ימצעה סרטניאל אלא סחייתהל ילבמ,
 הרישיה האצותה םה וללהו ,םיינוצר ןיפילח אלא תאטבמ הניא תורחתה"
 הלועה לככ הדובעה ירישכמב תושעל תילאודיבידניאה תוכזה ןמ תינויגההו■

 תוכז — תחא תודחא םיווהמה ,הלא םיילכלכ םימרוג השולשל .ךחור לע
 האצותה תיוולנ — תיתורירשה תורחתהו ןיפילחה תוריח ,הדחכההו שומישה:
 ,הצור אוהש העשב ,הצור אוהש יפכ ,הצור אוהש המ רצוי דחא לכ :האבה
 ידמ רתוי ,תרג וא בוט ןפואב רציימ !הצור אוהש םוקמבו הצור אוהש המכ
 שיא .ידמ לוז וא ידמ רקי ריחמב ,ידמ דחואמ וא ידמ םדקומ ,ידמ תוחפ וא
 ותואו !רוכמי ימלו רוכמי ןכיה ,רוכמי יתמ ,רוכמי ךיא ,רוכמי םא עדוי וניא
 והמ ,םיבאשמהו םיכרצה םהמ עדוי וניא ןרציה .תוינקל םג סחייתמ רבד־
 אוהש ןכיה ,לוכיו הצור אוהש תמיא^לכ רכומ אוה .עציהה והמו שוקיבה

 תילכלכה תורפסה דותמו ורפס ךותמ ןלהלש םיעטקה ןכו רקפ לש ולא וירבד *
 .יתפרצה םרוקמב םקראמ ידי־־לע םיאבומ תיתפרצה חיטסילאיצוסהו־

 .16 (11*011; (!׳11861■ 61; (!׳3.1311561■ '
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 לכב .ךרד התואב הנוק אוהו .הצור אוהש ריחמ לכב ,הצור אוהש ימל ,הצור
 קזחה לש ויקוחל דבע ,לזמה ידיב קחשמ״רודכ תניחבב אלא אוה ןיא ולא
 ,רוסחמ דחא םוקמב שיש העשב ...רתוי רישעה לש ,תוחפ קקזנה לש ,רתוי
 ףרוגו ,רקויב וא הברח רכומ דחא ןרציש העש .רחא םוקמב זובזבו ףדוע שי
 םלעתמ עציהה ...דספהב רכומ אוהש וא ללכ רכומ ותלוז ןיא ,םוצע חוויר
 ,םעטב הנומא ךותמ רציימ התא .עציהה ןמ םלעתמ שוקיבהו שוקיבה ןמ

 ,הרוחסה תא קפסל ןכומ התאש דע םלוא !םינכרצה רוביצב הלגתמה הנפואב
 תויחרכהה תואצותה ...םירצומ לש רחא גוסב זכרתמ אוהו םעטה רבצ הנתשה
 ימואתפ סרה ,תותיחש ישעמ ,לגר־תוטישפ לש תויללכו תודימתמ תועפות ןה
 ,םייתנוע םירוסהמ וא םיפדוע ,הדובע רסוח ,רהסמ ירבשמ ,יופצ^יתלב רשועו
 לשו ןמזה לש ,םיתוורה לשו הדובעה רכש לש םתומלעיהו םתוביצי״יא

 .(416—414 ׳מע ,םש) ״תשאונה תורחתה תריזב ץמאמה
 הכאלמ יתב אלא ןניא תרמואה לב :״ (תיעקרקה הטנרה לע)ורפסב ודראקיר
 םיקוחה !לאטיפאק םה םדאה ייה *הכירצו רוציי תנוכמ אלא ונלא םדאהו
 ,םולכ אלו וניא םדאה ,ודראקיר יבגל .רוויע ןפואב םלועב םיטלוש םיילכלכה

 - , , .לכה אוה רוצייה
 לאטיפאק לעב םדא לש ותניחבמ" :רמאנ יתפרצה םוגרתה לש ו״כ קרפב

 'יפאקה םא לדבה םוש ןיא ,הנשל ש״יל 2,000 םה ויחוורש ,ש״יל 20,000 לש
 לש יתימאה הניינע ןיא םאה ...שיא ףלאל וא האמל הקוסעת קפסמ ולש לאט
 םיהוורהו הלש תוטנרה ,הייקנה תילאירה התסנכהש יאנתב ן המוד המואה
 םא ךכל תובישה םוש ןיא המואה לש התניחבמ ירה ,םהש תומכ וראשיי הלש
 ,ידגומסיס דמ רמוא ,"ןכא" י.״שפג ןוילימ רשע־םינש וא הרשע הנומ איה
 ידי״לע תושעל לכוי ,יאב דדוב ראשייש רחאל ,ךלמהש תרוקל אלא רתונ אל"

 "".םיטאמוטוא תועצמאב הילגנאב הדובעה לכ תא ףונמ תלעפה
 קפסל רשפאמה ךכ״לכ ךומנ ריחמב לעופה לש ותדובע תא הנוקה ןודאה"
 רכש ןיאש ךכל אל יארחא וניא ,םיינריחה הייחמה יכרצ תא ישרקב־ךא
 קרחל ףופכ ומצע אוה * הדובעה ןמז לש דרראה ךשמל אלו קיפסמ הדובעה

 םתמצועמ עברנ אוהש יפכ םדאה״ינבמ עבונ וניא לבסה ...וידי־לע בתכומה
 .(82 ׳םע ,רכזנה דרפסב ,[פ11ז61;נ הריב)״םיצפחה לש

 שורדה לאטיפאקה תא םידסת הלודגה הינטירבב םיבר םירוזא יבשות"
 דנלטוקס לש םיימורדה תוזוחמה לש רמצה .םתמדא לש הדוביעלו התחבשהל

 לאטיפאק ןיאש ןוריכ ,םיעורג םישיבכב ךורא עסמ דהאל ריישקדויב דבועמ

 הלכלכה תודוסי" ודראקיר דיוד לש ורפסב ("הטנרה לע") ׳ב קרפל הנווכה ^
 סידאפב העיפוהש ,הז רפס לש תיתפרצה ותרודהמל קקזנ סקראמ ."יוסימהו תינידמה

 .ויסנאטסנוק לש ומוגרתב 1835*ב
 ם. מ,1031-{30, ״?1־111011)165 0? ?0111;1031 £00110111^ 311(! ׳^'3X3^10מ״, *

 £761^עמ1311׳8 1](!11;1011 (1,011(!01ג, 1911), סמ, 234-5.

 0.11. 313111011(!6 (16 818מ1011(!1, ״140117631ט!: מ1'1מ01ןכ68 (!׳€0011011116 *

 ס0111;1^^^6״ (?3115, 1819), 11, ש• 331.
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 זיא ן״דיבשותלש ?וילגנאב תובורמ תונטק .דרוטקפונמ-ידע שי .םוקמב ודוביעל■
 םשש םיקוחד םיקולש םתואל םתיישעת ירצומ תלבות םשל קיפסמ לאטיפאק^
 אלא םת ץא ירה ׳םברקב םירחוס שי םא .ולא םירצומל תכירצו שוקיב שי
 "תולודגה רחסמה ירעמ תחאב םיררוגתמה רתוי םירישע םירחוס לש םתינכוס■
 לשו עקרקה לש יתנשה רצותה ךרע תא לידגהל ןתינ .(327—326 /א ,תימס)
 וא םינרציה םילעופה רפסמ תא םילידגמש ךכ ידי־לע המוא לכ לש הדובעה
 .(307—306 ׳מע ,םש)״רבכ םיקסעומה םילעופה לש ינרציה םחוכ תא םיברמש

 .(םש) "לאטיפאק תפסותב ררוצ דימת טעמכ שי םירקמה ינשב,,
 ירה ,הדובעה תקולחל ,םירבדה עבטמ ,ם1דקל בייח ןוהה רבצהש ןויכ"
 ותורבטצה תדימל םיוסמ סחיב קד בושו בוש הדובעה תא לצפלו רוזחל ןתינש
 לש רפסמ ותוא ידי״לע דוביעל םינתינה םירמוחה תומכ .ןוהה לש תפסונה
 ויתולועפש ץויבו ן רתוי תלצופמ הדובעהש הדימב רישי סחיב הלידג םדא״ינב
 םיאיצממ ,תוטשפ לש הלידגו״תכלוה הדימל הגרדהב תומצמוצמ לעופ לכ לש
 לככ .ולא תולועפ רצקלו עייסל תנמ״לע תושידח תונוכמ לש םיבר םיגוס■
 יאלמבו ןוזמ^יכרצמ לש הווש יאלמב ךרוצ שי ןכ ,הדובעה חקולה הלידגש
 םא ,תוחפ בכרומ בצמב ץוחנ היהש הממ םירישכמו םירמוח לש רתוי לודג,
 ףנע לכב םילעופה רפסמ םלוא .םילעופ לש רפסמ ותואל הקוסעת קפסל םיצור■
 ותואב הדובעה תקולח לש התורבגתה םע דבב דב ללכ ךרדב לדג רחסמה לש
 תא קלחלו ןגראל םהל רשפאמה אוה םילעופה רפסמ לודיג ;ןוכנ רתוי ן ףנע

 .(242—241 ׳םע ,׳א ,תימס) רז הרוצב םמצע
 ינרציה החוכב הז בושח רופיש לש ועוציב םשל ץוחנ ןוה לש רבצהש ןוויכ"
 םדאה .רומאה ןוויכב רופישל יעבט חרואב הז רבצה הטונ ירה ,הדובעה לש
 הרוצב וליעפהל חרכהב הצור םילעופ לש םתקסעה ידי־לע ונוה תא ליעפמה-
 רידסהל ,אופיא ,לדתשמ אוה .הדובע לש רשפאה לככ הלודג תומכ קפסתש
 תונוכמה תא םהל קפסלו רתויב המיאתמה הדובעה תקולח יפל וילעופ תא:
 .שוכרל ומצעל תושרהל לוכי אוהש וא איצמהל ןתינש רתויב תובוטה
 רפסמל וא ונוה ףקיהל רישי סחיב תודמוע הלא םינבומ ינשב ויתויורשפא
 ץרא לכב אופיא לדג היישעתה לש הפקיה .קיסעהל לוכי אוהש םישנאה:
 תרצוי הז לודיגמ האצותכ םלוא ן התוא ליעפמה ןוהה לש ולודיג םע ץראו
 ׳מע ,'א ,תימס) "הדובע לש דתוי הברה הלודג תומכ רוציי לש תומכ התוא.

 ■רוציי ףדוע — ןאכמ .(242-
 תועצמאב רחסמבו היישעתב ."רוצייה תוחוכ לש רתוי םיפיקמ םיפוריצ"
 עוציב םשל םינווגמו םיבורמ עבט תוחוכ לשו םיישונאה תוחוכה לש םדוחיא•
 םג שוכרל םילודג םיניישעת ושקבי ךכ .רתויב לודג הדימ הנקב םילעפמ
 םלגה דמוחמ קלח תוחפל ש1כרל וצלאיי אלש תגמ״לע ,בחרנ יעקרק ןיינק "
 םייתיישעתה םהירשק תובקעבש וא ?תישילש דימ םתיישעתל םהל ץוחנה:
 תיינק םשל םג םא יכ ,םהלש םהירצומ תצפה םשל קר אל ,רחסמב וחתפי■
 ילעב םיתעל םידמוע םש ,הילגנאב .םילעופל םתריכמו רחא גוסמ םיפדצמ•
 םינוש רוציי יפנע לש הלאכ םיפוריצ ...םילעופ 10—12,000 שארב היישעת
 ,הנידמ ךותב (תותחמ וא) חלא תונטק תונידמ ,דחא חומ לש ונוטלש תחת•
 ־גיונריב דילש תורכמה ילעב הנורחאל ולטנ ךכ .רידנ ןיינע רדגב םניא בוש
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 םידיבעמ ןיב ןכל םדוק לצופמ היחש ,לזרבה דוביע ךילהת לכ תא םאהג
 ,םיינמרגה םינועברה ,"םאחגנימריב לש תורכמה רוזא" ׳ד) "םינוש םילעבו
 םיפיקמ םיפוריצ תולודגה תוינמה-תודבחב ונא םיאור הנורחאל" ,(*1838 ,׳ג
 םייעדמה ןורשכהו העידיה םע דהי סיבורזנ םיפתתשמ לש ףסכ־־יבאשמ לש
 "אטיפאקה םילוכי ךכ .םהידיב דקפומ הדובעה עוציבש םירחא לש םיינכטהו
 הגועבו תעב םהב שמתשהלו ןווגמ ןפואב םהיתונוכסחב שמתשהל םיטסיל
 ידדצברל םהלש סרטניאה ךפהנ ךכ .ירחסמו יתיישעת ,יאלקח רוצייב תחא
 היישעתה ,תואלקחה לש 'טיסרטניאה ןיבש פידוגינה םימלענו םיככרתמ ךכו
 יאשונל לאטיפאקה תכיפה לע הליקמה ,המצע וז תורשפא םג םלוא .רחסמהו
 יילעב תודמעמה ןיבש דוגינה תא הפירחמ איהש הפוס ,תונוש םיכרדב תודימ

 .(41—40 ׳מע ,רכזנה ורפסב ,ץלוש) ףיינקהיירסוחמ תודמעמל ןיינקה
 ■ינועה לדגש לככ .םיינעה לש םלבסמ םיתבה־ילעב םיגישמש םוצע חוויר

 .הרידהירכש הלוע ןכ ,יתיישעתה
 םיסורה םיראטלורפ לש םהיתוואתמ םיקיפמש םיזוהאל ךיישש המב בדיכ
 םהיניב תורחתהו לדג םילאטיפאקה רבצה .(טובעה־יתב ,תורכיש ,תונז)

 לוכי רשאכו תחא דיב יעקרקה ןיינקהו לאטיפאקה םייוצמש העש תתחופ
 .וידממ לדוג ללגב םינוש דוציי־יפנע דחאל לאטיפאקה

 ג״.תימס לש םיפה־יסיטרכ 20 .םדאה יפלכ תושידא
 .ייס לש תימלוגהו הייקנה הסנכהה

* * ^ 

 7011 ״ם61־ 1)61־§:מ1;3ממ180116 25^18011611 211־״ ״

 ם11112118.מ1 110.(5 ¥/01761־113,111ע1:011'י, 06111:80116 ■\ז161־1;61נ3׳111־688011ג'ע15

 (81;11^1:0^1:1;/1יןג1נ11ג§611) , 1838, 11611; 3, ק. 47.
 וירבדל הנווכהש רורב םלוא ,תימס אלו ,"טפיווס" ןאכ םושר סקראמ לש י״התכב י־"

 ולעיש הלא וכזי ןיטולחל תנגוה הלרגהב" :ורפס לש ׳א ךרכב 94 ׳טעב תימס לש
 םילשכנ וב עוצקמב ,םיקיר םיסיטרכ ולעהש הלא ודיספהש המ לכב םקלחב םיסרפ
 םילולעש המ לכב הכזי דהא ותואש אוה יואר ,חילצהל ודיב הלועש דחא לכ לע םירשע

 ".וחילצה אלש םירשעה תוכזל ויה
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 תיעקרקה הטנרה ,ג

 .(הרעה ,136 ׳טע /א ךרכ ,ייס) ד1שב אוה עקרקה־לעב לש ותוכז רוקמ

 וערז אלש םוקמב רוצקל םיבהוא ,םדא־ינב ראש לככ ,תועקרקה ילעב
 ,'א ,תיטס) עקרקה לש תיעבטה תרצותה תרומת וליפא הטנר םיעבותו

 .(44 ׳טע
 וא הוויר אלא בור יפ לע הניא תיעקרקה הטנרה יכ רגזשל ןתינ"
 .התחבשהב עקרקה לעב ידי־לע עקשומה ןוהה תרומת םיריבס תיביר

 הטנר עבות עקרקה לעב םלוא ...אוה ךב םימיוסמ םירקמב יכ קפס ןיא
 םישרדנה חווירה וא תיבירהו ,החבשוה אלש עקרק תרומת וליפא

 ,ןכ לע רתי .וז תירוקמ הטנרל תפסות ללכ ךרדב םה בויטה תרומת

 והירה םיתעל 4 עקרקה לעב לש ונוה תרזעב וז• בויט השענ דימת אל
 תא שדחל תעה העיגמ רשאכ םלוא .רכוחה לש ונוה תרזעב השענ
 הטנר לש תפסות התוא ללכ ךרדב עקרקה לעב עבות ,הריכחה הזוה
 הטנר שרוד אוה םיתעל .אוהרנובשח לע הלא םירופיש ושענ יליאכ

 .(131 ׳טע ,'א ,תימס)״םדא ידיב החבשהל ללכ ןתינ וניאש המ תרומת

 ידי־לעש םי־בשע ןימ ,הפליחה :הז ןורחא ןיינעל המגוד ןתונ תימס
 ןובס ,תיכוכז תיישעתל שמשמה ילאקלא חלמ ונממ קיפהל ןתיב הריעב
 ,דנלטוקסב םינוש תומוקמב דוחיב ,הלודגה הינטירבב היוצמ הפליחה .ב״ויכו

 ־לע םיסכתמהו תואיגה־ימימ סוחת ךותב םייורשה םיעלס לע קרויךאילבא
 הרוציי תא תוברהל ללכ רשפא־יא ולא םיאנתב :םויב םיימעפ םיה ילג ידי
 חמצ לדג .דבש וזכ המדא תקלח לעב ,תאז לכ טעו .םדא תדובעב הפליחה לש

 .דגדב םיה רישע דנלטש־ייא תבריקב .האובת הדש היה וליאכ ,הטנר עבות הז
 ,םיה ירצוממ חיוורהל ידכ םלוא .גידה ןמ םייח םיבשותה תיברמ .דחוימ ןפואב

 ןאכ תדמוע תיעקרקה הטנרה .בורקה ףוחב םירוגמ םוקמל םיקוקז םהירה
 קיפהל ןתינש .דמל אלא ,המדאה ןמ קיפהל לוכי רכוההש .דמל אל רישי םהיב

 .(131 ׳מע /א ,תימס) דהי םג םיה ןמו .דמדאה ןמ

 עקרקה לעבש ,עבטה תוחוכ לש רצותכ התוארל ןתינ וז הטנר"
 םאתהב .דניטק וא .דלידג איה .עקרקה דבעמל ושומיש תא קינעמ
 תוירופל םאתהב ,תורחא םילמב !ולא עבט תוחוכ לש רעושמה ףקיהל
 עבטה לש ולעפמ רהז .עקרקה לש ,תרפושמה וא תיעבטה ,תרעושמה
 ותוארל ןתינש המ,לכ תא םיצפמ וא ונממ םיכנמש דחאל רתונש

 .(325—324 ׳טע ,׳א ,תימס) ״םדא תדובעכ

 שומישה תרומת םלושמה ריחמכ .רתוא םיאור םא ,תיעקרקה הטנרה"
 המל סחי םושב .דירצמ איה ןיא .ןילופונומ ריחמ העבט יפל איה ,עקרקב
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 לוכי אוהש ,רמל וא התחבשהב עיקשהל .דיה לוכי עקרקה לעבש
 חמל רישי סחיב ךכל דוגינב תדמוע איה ן .דנממ לוטיל ומצעל תושרהל

 .(131 ׳מע ,׳א ,תימס) ״םלשל ומצעל תושרהל לוכי עקרק,ד־דבעמש

 הניא םתסנכהש תודמעמה תשולש ןיבמ םידיחיה םה עקרקה ילעב"
 דמול ןתינ םא ,םהל תנתינ אלא ,לופיטב אלו הדובעב אל םהל הלוע

 "׳םדצמ תונווכתה וא תינכות לכב היולת־יתלב איהשכ "דמצעמ ,ןכ

 .(230 'מע /א תימס)

 .עקרקה לש תוירופה תגרדב יולת .דטנרה םוכסש ונינש רבכ

 ,םוקימה אוה התעיבקב רהא םרוג
 ילבמ ,עקרקה לש התוירופ םע קר אל הנתשמ תיעקרקה .דטנרה"
 בשחתהל ילבמ ,.דמוקימב םג אלא ,תרציימ איהש המב בשחתהל

 .(133 ׳מע ,׳א ,תימס) ״.דתוירופב
 ףקיהל רישי סחיב הלוצמ גידהייחטשו תורפמה ,עקרקה תרצות"
 ,.דווש תיעבטה תוירופהש יאנתב ,וביטלו םהב עקשומה לאטיפאקה

 יהירה ,הווש חרואב בטיה םיעקשומו םיווש םה םילאטיפאקה רשאכ
 .(249 ׳מע ,'א ,תימס) ״תיעבטה תוירופל רישי סחיב היוצמ

 הטנרה תא תוסהיימ ןהש ןוויכ ,תובושח ןה תימס לש ולא ויתוחנה
 תדימל ,הוושי ףקיהב לאטיפאקו תרוש רוציי תואצוה לש םיאנתב ,תיעקרקה

 תוחיכומ ןה ךב ידי־לע .עקרקה לש רתוי הנטקה וא רתוי הלודגה תוירופה
 תדימ תא תכפוהה ,תינידמה הלכלכה לש םיגשומה ךופיה תא תורי.דבב

 .עקרקה לעב לש ותנוכתל עקרקה לש תוירופה

 .,םיישממה םיסחיב תילגתמ איהש יפכ תיעקרקה הטנרב התע ןייענו הבה
 לכב .עקרקה לעבל רכוחה ןיב קבאמה ךרד לע תעבקנ תיעקרקה הטנרה
 ,קבאמה תא ,םיסרטניאה לש ןיועה דוגינה תא ונא םיאצומ תינידמה הלכלכה

 .יתרבחה ןוגריאה לש רוסיהי־תהנהכ םירכומ םהשכ ,המחלמה תא

 .הזל הז רכוחהו עקרקה לעב םיסחייתמ דציכ .רתע הארנו .דבה

 יריב ריאשהל אל עקרקה לעב לדתשמ הריכחה הזוח יאנת תא ועבוקב"
 וו.ר.ד לש ומויק םשל .דזלדל ץוחנש הממ תרצותה ןמ רתוי לודג קלח רכוחה
 .תא םייקמו הנוקו .דדרבעה רכש תא םלשמ ,םיערזה תא קפסמ אוה ונממש
 םילבוקמה המדאה תדובע יחוורל ףוריצב ,םירחאה קשמה ירישכמ תאו רקבה
 .קפתסהל לוכי דכוחהש רתויב םועזה קלחה והז יכ קפס ןיא .,דביבס .דתואב

 ריאשהל עקרקה לעב ןווכתמ תוקוחר םיתעלו ,םידספהל סנכיהל ילבמ דב
 קלח לכ ומצעל חיטבהל יעבט ןפואב לדתשמ עקרקה לעב .תאזמ רתוי וידיב
 לעמש (ריהמה ןמ קלח לכ ,ומצע רבד ותוא אלא וניאש המ וא) רוצייה ןמ
 לוכי רכוחהש רתויב הובגה רועישב אהת וז .דטנר ן הז רועישל דבעמו
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 ויידע ןתינ ,",דז קלח ".עקרקח לש םיישממח םיאנתב םלשל ומצעל תושדחל
 חתרומת יכ אוה יעבטש הטנרב וא ,עקרקה לש תיעבטה הטנרב ותוארל

 .(131—130 ׳מע ,׳א ,תימס) ״המדאה תוקלח תיברמ ורכחוי
 יפלכ ןילופונומ לש דחוימ גוס םיליעפמ" ,ייס ןייצמ ,"תועקרקה יילעב"
 ןרועיש אלל בחרתהל יושע ,המדאלו עקרקל ,םתרוחסל שוקיבה .רכוחה
 לעב ןיב תמתחנה הקסיעה .תלבגומ תומכב קרו־ךא היוצמ וז הרוחס םלוא
 ןורתיל רבעמ .ןושארה לש תיבדימה ותלעותל םלועל איה רכוחל עקרקה

 ושוכר ,ודמעמ ךותמ ףסונ ןורתי גישמ והירה ,םירבדה עבטמ גישמ אוהש
 היהי אוהש ידכ ןושארה ןורתיב יד ;ותדמעו ולש יארשאה ,רתוי הבורמה
 תלילס וא הלעת תיירכ .עקרקה לש רפושמה הבצממ דיחיה הנהנה דימת
 ־ימד תא םילעמ םלועל ,רוזאה לש וגושגישו הייסולכואה תוחתפתה ,שיבכ
 אוה םלוא ;ונובשח לע עקרקה תא בייטל לוכי רכוחהש תמא ...הריכחה
 הז ןורתי ראשנ המויס םעו ,ותריכח תפוקתב קר וז האנהמ ןורתיל הכוז
 עיקשהל ילבמ תיבירה ןמ ןורחאה הנהנ ךליאו עגר ותואמ ז עקרקה לעב ידיב

 ׳מע ,'ב ךרכ ,ייס) "יסחי ןפואב םילוע תוריכשה ימד ןכש ,ןרקה תא י
142—143). 

 איה ,עקרקב שומישה תרומת םלושמה ריחמכ ,דחוא םיאור םא ,הטנרה"
 םיישממה םיאנתב ומלשל לגוסמ רכוחהש רתויב הובגה ריחמה העבט יפל

 . ^ ^ . •(130 ׳מע ,׳א ,תימס) ״עקרקה לש
 ןמ שילשב ותוארל לבוקמש המל ללכ רידב הלוע עקרקה לש הטנרה"
 תויתנועה תודונתב ,דיולת יתלב בור יפ לע איהש הטנר יהוזו ;ימלוגה רצותה
 תוחפ תוקוחר םיתעל קר" איה הטנרה .(153 ׳טע ,׳א ,תימס) ״לוביה לש
 .(325 ׳מע ,׳א ,תימס)״ולוכ רצותה ןמ ,שילשמ רתוי תובורק םיתעלו ,עברמ

 ויא םימירסמ םירוזאב ,לשמל .תורוחסה לכ תרומת הטנר םלשל דשפא־יא

 .היינבה ינבא תרומת הטנר םימלשמ
 לבוקמה םריחמש המדאה תרצותמ םיקלח םתוא קר קוושל ןתינ ללכ דרדב" ׳
 תפסותב ,קושל םתאבהב עקשומה ןוהה לש ומוקמב אובל ליבשב קיפסמ
 חרואב שרפוי ףדועה קלחהש ירה ,ךכמ הובג ריהמה םא .לבוקמה חווירה
 היושע הרוחסה ויא ,וזכ המרל הלוע אוה ןיא םא .תיעקרק הטנרל יעבט
 ריחמה הלוע םנמא םא .קושל האבוהש תורמל ,עקרקה לעבל הטנר רשפאל

 .(132 ׳מע ,׳א ,תימס)״שוקיבב יולת הז רבד — אל וא וז ,דמרל
 הרוצב תורוחסה ריחמ בכרהב העיפומ הטנרה יכ אופיא תוארל ןתינ"
 לש ותביס ם,ד םיכומנ וא םיהובג חוויר וא רכש .חווירהו רכשה ןמ תרחא

 .(םש) "ותאצות איה הכומנ וא ההובג הטנר ;ךומנ וא .דלבג ריחמ י

 .תזמור יוצמ תיעקרק הטנר דימת םירשפאמה סירצנמה ןיב
 יפל םדאה־־ינב םיברו םירפ םירחאה םייחהיילעב לכל המודבש ןוויכ"
 רתוי וא תוחפ דימתמ שוקיב שיש ירה ,םויקה יעצמאל רישי סחיב עבטה
 ׳ידיבע לש רתוי הנטק וא רתוי הלודג תומכ תונקל ןוזמה לובי דימת ,ןוזמל
 .וגישהל תנמ~לע והשמ תושעל ןוכנ אהיש והשימ אצמיי דימתו "דב טולשלו
 אוהש ,דמ םע דימת ההז הניא התונקל לוכי ןוזמהש הדובעה תומכש תמא
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 רכשה תמחמ תאזו ,רתויב תינוכסחה הרוצב ותוא םיצקמ םא םייקל לגוסמ
 תונקל לגוסמ ןוזמה אהי םלועל םלוא .הדובעה תרומת םיתעל םלושמה הובגה
 לבוקמ ויפלש רועיש ותוא יפל םייקל לוכי אוהש הדובע לש תומכ התוא

 .הביבס התואב הדובע לש הז גוס םייקל
 הצוחנה וזמ ןוזמ לש רתוי הלודג תומכ דימת טעמכ תרציימ עקרקה םלוא"
 רתוהו״יד שי ףדועב םג .קושל ותאבה םשל השורדה הדובעה לכ םויק םשל
 ןכל .םיחוור ףוריצב ול תקקזנ הדובעהש ןוהה לש ומוקמ תא אלמל ליבשב

 .(133—132 ׳מע ,׳א ,תימס) ״עקרקה לעבל הטנר רותב והשמ דימת ראשב
 לכש אלא ,הטנרה לש ינושארה רוקמה ןכ םא אוה ןוזמהש דבלב וז אל"
 קלח ותוא באוש הטנר ךליאו התעמ רשפאמה המדאה תרצותמ רחא קלח
 הרופישו הבויט תועצמאב ןוזמה רוצייב הדובעה תוחוכ תחבשהמ וכרעמ
 תרצות התוא אוה ישונאה ןוזמה יכ הארנ" .(150 ׳מע ,׳א ,תימס)״עקרקה לש
 ,םש) "עקרקה לעבל הטנר ,יחרכה ןפואבו ,דימת תרשפאמה עקרקה לש
 ןהש מדאה-ינב רפסמל סחיב אל ןיסולכוא תובורמ ןה תוצראה" ,(147 ׳מגז
 "ינבל סחיב אלא ,םירוגמ םוקמ אוצמל תולוכי ןה םהלשו שיבלהל תולוכי

 .(149 ׳מע ,םש) ״ליכאהל תולוכי ןחש םדאה
 "תושונאה לש םיירקיעה היכרצ ינש םה רוידהו השבלהה - ןוזמה רחאל״

 .חרכהב אל ךא ,הטנר םירשפאמ םה ללכ ךדדב .(147 ׳מע ,׳א ,תימס)

 .הרבחה תונורתי לכ תא תיעקרקה הטנרה תלצנמ דציכ הארנו ,דבה

 .(146 ׳מע ,׳א ,תימס) ןיסולכואה יוביר םע הלוע תיעקרקה ,דטנרה .1

 חותיפ םע ד3ב דב תיעקרקה הטנרה הלוע דציכ ייס יפמ ונעמש רבכ .2
 .הרובחתה יעצמא לש םיופירו םתוחיטב ,םתורפתשה םע ,תובכרה

 ןיפיקעב וא ןירשימב תולעהל הטונ הרבחה לש היאנתב רופיש לכ" .3
 לעב לש ישממה ורשוע תא לידגהל ,תילאירה תיעקרקה הטנרה תא
 םישנא לש םתדובע ירפ תא וא םתדובע תא תונקל וחוכ תא ,עקרקה
 תיעקרקה הטנרה תא תולעהל הטונ רופישהו ,דהבשהה ףקיה ...םירחא
 לש הלודיג םע חרכהב לדג תרצותב עקרקה לעב לש וקלח .ןירשימב
 רצונה םלגה ירמוחב קלח ותוא לש ילאירה ריחמה תיילע ,"תרצותה
 ןירשימב תולעהל הטונ ,לשמל ,רקבה ריחמ תיילע ...,עקרקה ידי־־לע
 וקלח לש ישממה ךרעה .רתוי רדע לודג סחיבו ,תיעקרקה הטנרה תא :
 אל ,םירחא םישנא לש םתדובע לע ישממה ונוטלש ,עקרקה לעב לש

 יסחיה וקלה אלא ,תרצותה לש ישממה ךרעה םע הלוע אוהש דבלב וז
 לש ילאירה ריחמב היילעה רחאל .ומע דחי הלוע תרצותה ללכב
 םשל ,דדובע לש רתוי הלודג תומכ הכירצמ איה ןיא ,רז תרצות
 ,לבוקמה חווירה ףוריצב ,ארפיא קיפסי הנממ רתוי ןטק קלח .,דפרסיא

 תיסחי רתוי לודג קלח .רז הרובעב עקשוהש ןוהה לש ומוקמב אובל
 .(229—228 'מע ,'א ,תימס) ״עקרקה לעב ידיב חרכהב אופיא ראשיי
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 םייושע •ויתובקעב האבה םכרע תיילעו םלג ירמוחל לדגודלוהה שוקיבה
 םלוא .היכרצ לודיג ידי־לע םקלחבו הייסולכואה לודיג ידי־־לע םקלחב םרגיהל ■
 הקקזנ אל הדוטקפונמהש םלג רמוחב שדח שומיש לכ ,השדח האצמה לכ
 הטנרה תא םילידגמ ולא לכ — תצקמב קר ול הקקזנ וא ללכ הכ דע ול
 תובקעב םתפה־תורכמ לש הטנרה רועיש אלל התלע לשמל ךפ .תיעקרקה

 .בדיכו רוטיקה־תוינא ,לזרבה־תוליסמ
 ןמו תואצמהה ןמ ,הרוטקפונמה ןמ עקרקה לעב קיפמש הז ןורתיל ףסונ

 .ףסונ ןורתי םייק יכ דימ הארנ ,הדובעה

 תא דירוהל םיטונה הדובעה לש ינרציה החוכב םירופיש םתוא לכ" .4
 הטנרה תא תולעהל אסיג־ךדיאמ םיטונ ,םירצומה לש ילאירה םריחמ
 תימלוגה ותרצותמ קלח ותוא ףילחמ עקרקה לעב .תילאירה תיעקרקה
 ,ומצע רבד ותוא אלא וניאש המ וא)ולש ותכירצל רבעמו לעמ אוהש

 וריחמ תא דירומש המ לכ .םירמגומ םירצומ תרומת (הריהמ תא
 תומכ .ןושארה לש ילאירה וריחמ חא הלעמ ,ןורהאה לש ילאירה
 לש רתוי הלודג תומכל ךרע־תוושל אופיא תכפוה ןושארה לש הווש
 ,םיתוריש לש רתוי הלודג תומכ 'תונקל לגוסמ עקרקה לעבו !ןורחאה

 .(229 ׳מע ,׳א ,תימס) ״תורתומ־ירבד וא םיטישכת

 לעבש ןוויכש ,תרמואה הנקסמה תא ךכמ קיסמ תימס םא איה תוטש םלוא
 עקרקה לעב לש סרטניאהש ירה ,הרבחה לש היתונורתי לכ תא לצנמ עקרקה
 ¬ידמה הלכלכב .(230 ׳מע ,׳א ,תיממ) הרבחה לש סרטניאה םע ההז םלועל

 דמוע הרבחב םדאל־ול שיש ןיינעה — יטרפה ןיינקה לש ונוטלשב ,תינ
 הוולמה לש וניינעש םשכ ,וב הרבחל-הל שיש ןיינעל ךופח סחיב אקווד

 .ומצע ןזבזבה לש וניינע םע רקיע־לכ ההז וניא ןזבזבב הצוצק תיבירב

 ןיינקה יפלכ עקרקה לעב לש ןילופונרמה־תוואת תא אחדוא בגא קר ריכזנ
 ןכ ומכ .ןגדה־יקוח ,לשמ ךרד ,םיעבונ הנממ :תורחא תוצרא לש יעקרקה
 םלבס לע ,תובשומב תודבעה לע ,םייניבה ימי לש חונתימצה לע בכעתנ אל
 ונמצע םצמצנ .הלודגה הינטירבב ,םויה־יריכש לש ,רפכה-יסולכוא לש םיינועו

 .המצע תינידמה הלכלכה לש היתוחנהל "

 עקרקה לעב לש וניינע שוריפ תינידמה הלכלכה לש היתונורקע יפל (1
 ,רוצייהו הייסולכואה לודיגב ןיינועמ אוהש ךכב אוה הרבחה לש תגושגישב

 הז לודיג יכ ליעל רבכ וניארו > הרשוע לודיגב :תהא הלמב ,היכרצ יובירב
 הבוג ןיבש לדגו-ךלוהה סחיה .תודבעהו ינועה ,לבסה לש םלודיג םע ההז
 ,הרבחב עקרקה לעב לש וניינעל תחא המגוד אוה ינועה ןיבל חרידה-רכש
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 וילעש עקרקה ןמ תיבירה ,תיעקרקה הטנרה הלוע הרידח-רכש םע דחי ןכש
 .תיבה בצינ

 דוגינ עקרקה לעב לש וניינע דגונמ ,םמצע תינידמה הלכלכה ישנא יפל (2
 .הרבהה לש רכינ קלה לש וניינעל רמולכ ,רבוחה לש וניינעל טלחומ

 לככ רתוי ההובג הטנר רכוחה ןמ עובתל לוכי עקרקה לעבש ןוויכ (3
 רבש תא דירומ רכוחהש ןוויכו ,רתוי ךומנ הדובע רכש םלשמ רכוחהש
 ,עקרקה לעבל רתוי ההובג הטנר םלשל ץלאנ אוהש לככ רתויו רתוי הדובעה

 יאלקחה לעופה לש וניינעל רומג דוגינב אוה עקרקה לעב לש וניינעש ירה
 אוה .וילעופ לש םניינעל דוגינב אוה היישעתה לעב לש וניינעש םשכ שממ

 .םומינימ יד,רל הדובעה רכש תא דירומ

 הטנרה תא הלעמ םירמגומה םירצומה ריחמ לש תילאיר הדרוהש ןוויכ (4
 לש םתדובע רכש תדרוהב רישי ןיינע עקרקה לעבל ול שיש ירה ,תיעקרקה
 לבסה לכב ,רוציי ףדועב ,םיטסילאטיפאקה ןיכ תורחתב ,היישעתה ילעופ

 .היישעתב םיכורכה ינועהו

 לש הבייינע םע ההז וניא קר אל עקרקה לעב לש וניינע םא ,ןכב (5
 םילעופה לש ,םירכוחה לש םניינעל רומג דוגינ דגונמ אוה אלא ,הרבחה
 לעב לש וניינעש ירה ,םיטסילאטיפאקה לשו היישעתה ילעופ לש ,םייאלקחה
 תורחתה תמהמ רחא עקרק לעב לש וניינע םע וליפא ההז ונניא דחא עקרק

 .התע הב ןייעל ונילעש

 סחי ותואב ריעז יעקרק ןיינקו לודג יעקרק ןיינק םייוצמ ללכ ךרדב
 תודחוימ תוביסנ דוע תופסונ תאזל םלוא ,ריעז לאטיפאקו לודג לאטיפאקכ
 לש ותועלביהלו לודגה יעקרקה ןיינקה לש ותורבטצהל ןירשימב תומרוגה

 .ריעזה יעקרקה ןיינקה

 סחיב ךכ-לכ טעמתמ הדובעה ירישכמו םילעופה רפסמ ןיא םוקמ םושב (1
 ,ידדצלכ לוצינל תורשפאה ןיא םוקמ םושב .יעקרקה ןיינקב ומכ ןוהה תומכל
 תומכל סחיב ךכ־לכ הלודג תחלצומ הדובע תקולחלו רוצייה תואצרהב ןוכסחל
 ,היהתש לככ הנטק תויהל הדשה־תקלה הלוכי .יעקרקה ןיינקב ומכ ןוהה

 הניא ,ב״ויכו רושמ ,השדחמ רמכ ,םיצוחנה הדובעה ירישכמ תומכ םלוא
 לדוג תנטקה לע הלבגה ןיאש דועב תאזו ,תמיוסמ תומכל רבעמ ןוטקל הלוכי

 .הקלהזז

 לש לאטיפאקה תועקשהמ תיבירה תא רבוצ לודגה יעקרקה ןיינקה (2
 לאטיפאקה תא עיקשהל ךירצ ריעזה ןיינקה .עקרקה לש התהבשהב רכוחה

 .ריבגל ארפיא םייק וניא הזה חווירה לכ .ומצע ולש
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 קיזמ והירה ,לודגה יעקרקה ןיינקל ליעומ יתדנה רופיש לכש דועב (3
 המוזמ ףסכ לש רתוי הלודג תומכל קקדזהל ותוא בייחמ אוהש ןוויכ ,ריעזל

 חז תורחת לש םיפסונ םיקוח ינשב ןייעל דוע שי (4

 תעבוק םדאל ןוזמ אוה התרצותש תדבועמה המדאה לש הטנרה" .א
 ׳טע /א ,תימס) "תרחאה תדבועמה עקרקה תיברמ לש הטנרה תא

144). 

 !ב״ויכו רקב ומכ ןוזמ רצייל הלודגה הזוחאה קר הלוכי רבד לש ופוסב

 ידכל הדירוהלו תורחאה תועקרקה לש הטנרה תא עובקל אופיא הלוכי איה
 .םומינימ

 לעבל סחיב זא אצמיי ומצע תוחוכב ותקלח תא דבעמה ריעזה עקרקה לעב
 אצמנ ולשדניינק םה ותדובעיילכש הכאלמה לעבש בצמ ותואב לודגה עקרקה
 .אדירג הדובע רישכמל ופהנ ריעזה יעקרקה ןיינקה .היישעתה לעבל סהיב וב

 רתויה לכל ,ריעזה עקרקה לעב יבגל ןיטולחל תמלעב תיעקרקה הטנרה
 תורחת ידי־לע ןכש ׳ותדובע רכשו ולש לאטיפאקה לע תיבירה ודיב םיראשנ

 וניאש לאטיפאק לע תיבירה רועיש ידכ דע תיעקרקה הטנרה חא דירוהל ןתינ
 .וילעב ידי־לע לעפומ

 הווש חלצומ לוצינבו םירוש תוירופ יאנתב יכ רבכ ונעמש ,ןכ לע רתי .ב
 ףקיהל רישי סחיב תרצותה היוצמ ,גידה־יחטשר תורכמה ,תועקרקה לש
 הרקמב בדיכ .לודגה ןיינקה לעב לש ונוחצנ ,ןכ םא .עקשומה לאטיפאקה
 םילאטיפאקהש םוקמב ,ןכ םא .תוירופה תדימל סחיב םיווש םילאטיפאק לש

 .תידיעה לעב חצנמ םש ,םיווש

 רתוי וא תוחפ רישע אוה יכ אוהש גוס הזיאמ הרכמ לע רמול ןתינ" .ג
 דדדובע־תומכב ונממ קיפהל ןתינש םיבצחמה תומכ םא ,ךכל םאתהב
 יתומכב קיפהל ןתינש הממ רתוי הנטק וא רתוי הלודג איה הנותנ

 .(151 ׳טע ,'א ,תימס) ״גוס ותואמ תורכמה בודמ הוושדדדובע

 תורכמה לכב םתפה ריחמ תא אוה ףא עבוק רתויב רישעה הרכמה"
 גישהל םילוכי םה יכ ,םילגמ םחה ןהו םילעבה ןה .הביבסב םירחאה
 םירכומ םהש ךכ ידי־לע ~ רתוי לודג חוויר הזו רתוי ההובג הטנר הז ■י
 רתואב רוכמל םינכשה םיצלאנ דימ .םהינכש לכמ תצקמב ךומנ ריחמב
 ךכ ידי^לעש תורמלו ךכב דומעל םילוכי םה ןיאש תורמל ריחמ
 .םהיחוור ןהו םהלש הטנרה ןה ןיטולהל םימלענ םיתעלו םימצמטצמ

 •םהו ,הטנר םירשפאמ םניא םירחא חיטולחל םיבזענ םידחא תורכמ

 רחאל" .(153—152 ׳מע ,׳א ,תימס)״םהילעב ידיילע קר דוביעל םינתיב
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 היה ךפ ."הפוריא לש ףסכה תורכמ תיברמ ובזענ ורפב תורכמה יוליג
 תורכמל סחיב וליפאו ,וגנימוד ט״פבו הבוקב תורכמל סחיב םג השעמה

 .(154 ׳מע /א ,תימס) ״יסוטופ תורכמ יוליג םע ,ורפב םיקיתעה

 ןיינקל סחיב רתוי וא תוחפ ןוכנ תורכמל סחיב תימס ןאכ רמואש המ

 .ללכ ךרדב יעקרקה
 םוקמ לכב יולת קושב עקרקה לש לבוקמה ריחמה יכ ןייצל שי" .ד
 הכומנ תיעקרקה הטנרה אהת םא ...קושב תלבוקמה תיבירה רועישב
 לבוקמה הריהמו ,עקרק שיא שוכרי אל. ,ףסכ לע תיבירה ןמ הברהב
 ונקי ,לדבהה לע הברהב תונורתיה ולעי םא ,ךפיהלו .הרהמב דריי

 .(320 ׳מע ,׳א ,תימס) ״דימ הלעי לבוקמה ןריחמו ,תועקרק לוכה

 דרתו ךלת הטנרה יכ ,עבונ ףסכ לע תיבירל תיעקרקה הטנרה ןיב הז סחימ
 ןכליא .הטנרמ םייקתהל ולכוי רתויב םירישעה םישנאה קרש ךכ ידה דע
 םידחא .םירכוחל ןתוא םיריכחמ םניאש תועקרקה ילעב ןיב תורחתה רבגת

 .לודג יעקרק ןיינק לש ףסונ רבצה רצווייו וששודתי םהמ

 לפונ יעקרקה ןיינקה ןמ לודג קלחש ,ךכב תפסונ האצות שי וז תורחתל
 ילעבל םג תהא הנועבו תעב םישענ םיטסילאטיפאקהשו םיטסילאטיפאקה ידיל
 .אדירג םיטסילאטיפאקל רבכ וכפהנ םלריעזה תועקרקה ילעבש םשכ ,תועקרק

 .םיניישעתל תולודגה תויעקרקה תואלחנה ילעבמ קלח ךפוה המוד הרוצב

 לעב ןיבל טסילאטיפאקה ןיב לדבהה לוטיב אופיא איה תיפוסה האצותה
 םילעופה דמעמ ׳תודמעמ ינש קר הרבחב שי ךליאו התעמש ךכ ,עקרקה
 ןיינקה לש וז הכיפה ,יעקרקה ןיינקה לש הז רוחסימ .םיטסילאטיפאקה דמעמו
 לש תיפוסה התיילעו הנשיה הלוצאל תוומה־תפמ איה ,הרוחסל יעקרקה

 .ןוממה־תלוצא
 .ךכ לע הקיטנמורה הליזמש תוילאטנמיטנסה תועמדל םיפתוש ונא ןיא (1

 ,הנובנה הנקסמב עקרקה רוחמימב הכורכה התחשהה תא דימת הפילחמ וז

 !יינקה רוחסיזנב — יטרפה ןיינקה תרגסמב ןיטולחל היוצרהו תיתרכה,ד

 עקרקה אלא ילאדואיפה ןיינקה ןיא ,לכיתישאר ,ןכש .יעקרקה יטרפה
 המכ לש םתומדב ולומ אופיא תבצינו םדאל תרכונמה עקרקה ,תרהסוממה

 .םילודג םינודא
 םדאה לע עקרקה לש התטילש הנומט ילאדואיפה יעקרקה ןיינקב רבב
 תטיש יפל ,ןכ ומכ .עקרקה לש י התירקת אוה תימצה .הרז המצוע תניחב
 ,ללכב .ותוא תשרוי איה .עקרקל ,רוכבה ןבה ,שרויה ךייש ,הרוטינגומיד^ה

 .^21136מ2 :רוקמב ^
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 .וסיסב תא תווהמ אוה .יעקרקה ןיינקה םע חתפב יטרפה וייגקה לש ונוטלש

 התואב .יטרפה ןיינקה ךלמכ ןודאה תוחפל הארנ ילאדואיפה ןיינקב םלוא

 עקרקה ויבו םילעבה ויב ימינפ סחי לש ןיעה־תיארמ תוחפל תמייק הדימ

 ,הנודא תועצמאב תסחייתמ המדאה תקלח .אדירג יצפחה רשועה אלא הניאש

 איה ,ומע דחי םינוזור ןיינק וא םיריבא ןיינק איה ,ולש ותגרדל הכוז איה

 .ב״ויכו תיטילופה ותוסחייתהל ,ולש טופישה־תויובזל ,ולש תויגליבירפל הכוז

 עקרק ןיא" הרמימה ןאכמ .הנודא לש ינאגרוא־יתלבה ףוגכ העיפומ איה

 ןיבש תודימצה תאטובמ הב רשא ונ6ג*1^6 מ18,11;1*6) "ןודא אלל

 עיפומ יעקרקה ןיינקה לש ונוטלש ןיא ןכ ומכ .יעקרקה ןיינקהו תונדאה

 ויבגל םייוצמ ולש תולתה־ינב .סגה לאטיפאקה ןוטלשכ יעצמא־יתלב ןפואב

 .תוימואל לש לבגומ גוס והז .תדלומה לא םסחיל המוד סחיב

 תנתונ הכלממהש םשכ ,וינודאל ומש תא ילאדואיפה ןיינקה ןתונ ןכ ומכ

 תא דחיימ 'הז לכ ,ב״ריכו ותיב תודלות ,ותחפשמ תודלות .ךלמל המש תא

 הדימ התואב .תוישיאל ,ותיבל ותרוצ יפל ותוא ךפוה ,ויבגל יעקרקה ןיינקה

 םמצע םה םקלחב אלא ,םוי־יריכ11נ לש דמעמ יעקרקה ןיינקה ידבעמל ןיא

 תופיפכ ,תעמשמ יסחיב ויפלכ םייוצמ םה םקלחבו ,םיתימצכ ,וניינק תניחב

 וליפא ול שיו יעצמא־יתלב חרואב יטילופ אופיא אוה םהיפלכ ודמעמ .תובוחו

 התוערל תחא המדא תקלחמ םינווקמ יפואו תורוסמ ־.תישגר חקיז לש דצ

 לא םדאה תא רשוק ןכמ־רחאל ולאו ׳הקלחה ביט םע הינומרהב םייוצמו

 ןיא ,הנורחאלו .ולש תוילאודיבידניאהו ויפוא אלו ׳וסיכ קד המדאה תקלח

 ףידעמ אוה .ילמיסקמה ןורתיה תא יעקרקה וניינקמ קיפהל שקבמ םדאה

 שפניתוולשב ריתוהל ורוצייל הגאדה תא ולאו ,ןוןזב אצמנש המ תא ךורצל

 הליה קינעמה ,יעקרקה ןיינקה לא יליצאה סחיה והז .םיסיראלו םיתימצל
 .וילעבל תיטנמור

 ,יטרפה ןיינקה שרוש ,יעקרקה ןיינקהש ,םלעית רז ןיע־תיארמש ץוחנ

 ונוטלשש ז הרוחסל ךפהייו יטרפה ןיינקה תעונת תלוברעמל ןיטולחל ףחסיי

 םינפ־תדמעה לכמ לטרועמ אוהשכ עיפוי ,לאטיפאקה לש ,יטרפח ןיינקה לש

 לצנמ ויבש ילכלכה סחיה לע דמעוי לעופל ןיינקה לעב ןיב סחיהש *תיטילופ

 ןורז^השר וניינקל ןיינקה לעב ןיב םיישיאה םיסחיה לכ וקספייש * לצונמל

 עקרקה םע דובכהייאושינ םוקמבש *אדירג ירמוחה ,יצפחה רשועל ךפהיי

 לש טקייבוא תגרדל ,ומצע םדאכ ,דרת עקרקהשו ,ןובשחה־יאושינ ואובי

 אוהש המ רותב תיניצה ותומדב םג הלגתי יעקרקה ןיינקהש ץוחנ .תורספס

 §61גב^1;11011 ;רוקמב ־

114 

 םייפרסוליפ־־םיילכלכ די־יבתכ

 ןילופונומל לגלגתי ידיינ־אלד ןילופונומהש ץוחנ .םהוזמ ייכונא ןיינע ,ושרושב

 םירחאה לש םתעיזו םמדמ חווילשה חאנחהשו ,תורחתל ,החונמ רסחו דנ

 תורחתבש אוה ץוחנ הנורחאלו .ומצע רבד ותואב רורטהו קוסעה רחסמל ךפהית

 םילעופה דמעמב ותטילש תא לאטיפאקה לש ותומדב יעקרקה ןיינקה הלגי רז

 םינובו םיסרוה לאטיפאקה לש ותעונת יקוחש ךכב ,םמצע ןיינקה ילעבב ימכ

 "רוינס אלל עקרק ןיא" םייניבה ימי תרמימ לש המוקמב ארבת ךכב .םתוא םג

 "ןודא ול ןיא ףסכה" :תרחאה הרמימה (!111116 ן;6ג1־6 221!15 8618116ןגמ)

 רמוחה לש הרומגה ותטילש תאטובמ הבו— (1יג1י56!11נ מי£1 ס&פ <161מ^1ןב'6)
 .יחה םדאה לע תמה

 ־יא רא ולוציפ רבדב סומלופל סחיב תואבה תורעהה תא ריעהל שי (2
 .יעקרקה ןיינקה לש ולוציפ

 יעקרקה ןיינקה לש לודגה ץלופונוזנה תא ללוש יעקרקה ןיינקה לוציפ

 אוה ןיא .יללכל הז ןילופונומ לש ותכיפה ךרד לע קר לבא ,ותוא לטבמו

 ךא ,ומויק תא ףקות אוה .יטרפה ןיינקה תא ,ןילופונומה לש ודוסי תא לטבמ

 ןברק ךפוה הז לוציפש איה ןיינעה תאצות .ןילרפונרמה לש ותוהמ תא אל

 תורחתה תעונתל םיאתמ יעקרקה ןיינקה לוציפ ירהש ,יטרפה ןיינקה יקוחל

 תלצופמה הדובעה לשו הדובעה ירישכמ לש הז לוציפ .יתיישעתה םוחתב

 אלא ,םיב■*!• ןיב תקלוחמ הדובעה ןיא :הדובעה תקולחמ בטיה הנחבאל שיש)

 התוא לש התלפכה תניחב ,ומצעל דחא לכ ידי־לע תישענ הדובע התוא

 תורחת לככש אלא ,םיילכלכ תונורסח ומע שיש דבלב רז אל - (.דדובע
 .תורבטצהל בוש ליבומ והירה

 אלא הרירב ןיאש ירה ,יעקרקה ןיינקה לוציפ אופיא שחרתמש םוקמב

 ןיינקה לוציפ תלילשל וא ןילופונומ לש רתוי דוע תבעותמ הרוצל רוזחל

 ־ ולוטיב אלא ,ילאדואיפח ןיינקל הרזח הניא רז םלוא .ולוטיבלו ומצע יעקרקה

 אוה ןילופונומה לש ןושארה ולוטיב .ללכב המדאבו עקרקב יטרפה ןיינקה לש

 תא גישהש ןילופונומה לש ולוטיב .ומויק תבחרה ,יללכל ותכיפה םלועל

 תודגאתהה .תמלשומה ותסירה אוה ירשפאה רתויב ףיקמהו בחרנה ומויק

 הלכלכה לש התניחבמ ,קלח תלטונ ,המדאהו עקרקה לא תסחייתמ איהשכ

 המישגמה הנושארה איהו לודגה יעקרקה ןיינקה לש ויתונורתיב ,תינידמה

 התואב .ןויוושה תא ונייהד ,יעקרקה ןיינקה לוציפ לש תירוקמה ותמגמ תא

 תמדאל םדאה ןיב תישגרה הקיזה סחי תא המיקמו תרזוח יהירה הדימ

 ^1ג£1ב61נן111§ :רוקמב ־
 ^880218׳־1׳1011 :יוקמב *
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 ןיינק ןירותסמו הררש .תונתימצ תועצמאב אלו ינובת חרואב ותוא תמייקמו
 ישיא ןיינק תויהל תרזוחו תורספסל אשומ תויהל הלדח המדאה :םילבהיאלמ

 דחא .תישפוחה האנההו תישפוחה הדובעה לש התועצמאב םדאה לש'יתימא
 םינומהה לש םניינקש הז אוה יעקרקה ןיינקה לוציפ לש םילודגה ויתונורתימ
 רוזחלו בושל םינכומ םה ןיאו היישעתב רשאמ ןיטולחל הנוש ךרדב סרהנ

 , , .דובעיש לש בצמל
 ךרד לע דימת והיז ןתנגהל וצלחנש חלא ירה ,תולודגה תוזוחאל רשאב

 הנקב תואלקח ידי־לע םירשפאתמה םיילכלכה תונורתיה תא הקיעסיפ1סה
 הז ןורתי היה אל וליאכ תאזו :לודג יעקרק ןיינק לש ומויק םע בחרנ הדימ
 לוטיב םע קרו־ךא יתרבחה ושומישל ןהו רתויב הלודגה ותובחרתהל ןה הכוז
 ןיינקה לש רוחסימה־חור תא וללה ופיקתה הדימ התואב .יטרפה ןיינקה
 ,לודגה יעקרקה ןיינקב רתסהב עובט רוחסימה היה אל וליאכ ,ריעזה יעקרקה

 ומה תילגנאה הרוצה לע רבכ רבדל אלש .תילאדואיפה ותרוצב רבכ וליפא
 לש היישעתחו רותסימה םע עקרקה לעב לש םזילאדואיפה רושק הב ,תינרד

 . . , .רכוחה
 ןילופונומה תמשא תא וילעמ ריסהל לוכי לודגה יעקרקה ןיינקהש םשכ

 לוציפה ףא ירהש ,יעקרקה ןיינקה לוציפ לש טבמה תדוקנמ וילא תינפומה
 יעקרקה ןיינקה לוציפ לוכי ךכ — ,יטרפה ןיינקה לש ןילופונומה לע ססבתמ
 יעקרקה לוציפה ירהש ,ךכב תועקרקה תא לציפ אוהש הנעטה לע בישהל
 ןיינקה ירהש .האופקו השקונ הדוצב יכ־־ףא ,תולודגה תוזוחאב םג יוצמ
 ןיינקה תקולחש םשכ ,ןכ לע דתי .לצופמ ותויה לע ססובמ ותוללכב יטרפה
 ׳ילאטיפאק רשוע רותב לודגה יעקרקה ןיינקה לא הכילומו תרזוח יעקרקה
 לופיל תוחפל וא לוציפל חרכהב עיגהל ילאדואיפה יעקרקה ןיינקה ץלאנ ןכ

 .דיתוינפו וירוכרכ לכ ול ודמעי אלו ,םיטסילאטיפאקה לש םהידיב
 לש תערכמה התיברמ תא (הילגגאבכ) ףחוד לודגה יעקרקה ןיינקה ןכש

 .טלחומ ינוע תגרדל אוהרילעופ תא דירומו היישעתה תועורזל הייסולכואה

 אוה ןכש ,היישעתה ,לאטיפאקה ,ובירי תמצוע תא אופיא לידגמו רצוי אוה
 תא ךפוה אוה .רחאה רבעה לא ץראה לש התוליעפ ללכ תאו םיינעה תא ףחוד
 .לולגה יעקרקה ןיינקה לש אתגולפ תבל ונייהד ,תיתיישעתל ץראה תיברמ י'

 האיצומ יהירה ,הילגנאבכ ,הבורמ המצוע היישעתה התע הגישהש םע
 הפוכו ל״וח יפלכ ולש ןילופונומה תא לודגה יעקרקה ןיינקה ידימ הגרדהב
 היישעתה לש הנוטלשב .ץוח תוצרא לש יעקרקה ןיינקה םע תורחתל ותוא
 תועצמאב קרו״ךא ילאדואיפה ולדוג לע רומשל יעקרקה ןיינקה היה לוכי
 םייללכה רחסמה יקוח ינפמ וילע ןגהל דעונש ץוח יפלכ ןילופונומ
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 המוציעל ילאדואיפה ןיינקה לטוהש וישכע .תילאדואיפה ותוהמ תא םירתוסה
 ידי־לע םלוא .תורחתה יקוח יפל הרוחס לבכ גחנתמ והירח ,תורחתה לש

 רבועל ,ךכ־לכ םצמטצמלו בחדתמל ,ךכ ידכ דע ביצי יתלבל ךפוה והירה ךב
 .תוטעומ תועובק םיידיב ומייקל דוע לוכי וניא קוח םושש דע ,דיל דימ

 ותליפנ םוקמ לכמו ,תובורמ םלידי ןיב ולוציפ איה תיעצמא־יתלבה האצותה
 .יתיישעתה לאטיפאקה לש ותמצוע ידיב ללשב

 חוכב וז ותרוצב רמתשנש ,לודגה יעקרקה ןיינקה — רבד לש ופוסב
 תאז השועש הממ רתוי רבשמה תא שיחמ ,המוצע היישעת ודצב רצישו
 הגרדהמ המצעמכ דימת היישעתה תראשנ ודצבש ,יעקרקה ןיינקה לוציפ

 .היינש
 תא■ לודגה יעקרקה ןיינקה וילעמ ריסה ,הילגנאב תאז תוארל ןתינש יפכ
 רובצל ףאוש אוהש ךכב רבכ יתיישעת יפוא ומצעל לגיסו ילאדואיפה ויפוא
 רכוחל ,תילאמיסקאמה הטנרה תא וילעבל ןתונ אוה ,רשפאה לככ בר ףסכ
 ודמעוה םייאלקחה םילעופה .ולש לאטיפאקה לע ילאמיסקאמה חווידה תא
 לש ומוחת ךותב — רבכ גציימ סידכוחה־דמעמו םומינימה לע אופיא רבכ
 תורחתה תמחמ .לאטיפאקה לשו היישעתה לש םחוכ תא — יעקרקה ןיינקה
 תווהל בור יפ לע תלגוסמ תויהל תיעקרקה הטנרה הלדח ץוח תוצרא םע
 םמוקמב והבל בייח תועקרקה ילעבמ לודג קלח .המצע תושרב תדמועה הסנכה
 םיחילצמ אסיגדדיאמ .ןויראטלורפה לא םירדרדימ םקלחבש ,םירכוחה לש
 ־תמה ,םילודגה ןיינקה ילעב ןכש ,יעקרק ןיינק םמצעל שוכרל םיבר םירכוה
 לוהינל םירשכומ םניאו תרחונה םהיתוסנכה ללגב תונזבזבל םבורב םירסמ
 עקרקה לוציב םשל ןורשכ ןהו לאטיפאק ןה םירסח ,לודג הדימ הנקב תואלקח
 רכש םג בייח ,הנורחאלו .ןיטולחל אופיא סרהנ םהמ קלח םג .המדאהו
 תורחתב דומעל תנמ־לע רתוי דוע תדרל ,םומינימ לע דמעומה ,הדובעה

 .הכפהמל תרכהב ליבומ הז ןיינע .השדחה
 תנמ־לע ולא םינפוא ינשמ דהא לכב חתפתהל היה בייח יעקרקה ןיינקה
 התיה תבייח היישעתה .תרחאב ןהו וז ךרדב ןה יחרכהה ונברוחל עיגהל
 דמלתש תנמ־לע תורחתה ךדד לע ןהו ןילופונומה ךדד לע ןה המצע תא סודהל

 .םדאב ןימאהל
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 הנושל תא ונמצעל ונלגיס .תינידמה .רלכלסת לש דומית תוחנהב ונחתפ
 לאטיפאקה ,הדובעה ןיב הדרפהה תא ,יטרפה ןיינקה תא ונחנה .היקוח תאו
 הטנרהו לאטיפאקה חוויר ,הדובעה רכש ןיבש הדרפהה תא םג ומב ,עקרקהו
 ,דכו ןיפילחה ךרע גשומ ,תורחתה ,הדובעה תקולח תא ונחנה !תיעקרקה

 תגרדל דרוי לעופה יכ וניארה ,הלש־היתולמב ־המצע תינידמה הלכלכה ךותמ
 סחיב היוצמ לעופה לש ותוללמואש !רתויב הללמוא הרוחס תגרדל ,הרוהס
 וזוכיר איה תורחתה לש תיחרכהה התאצותש !ופקיהלו ורוציי תמצועל ךופה
 הרוצב ןילופונומה לש שדחמ ותמקה ונייהד ,תוטעומ םיידיב לאטיפאקה לש
 ,עקרק לעבל טסילאטיפאק ןיב לדבהה םלענש ,הנורחאלו !רתוי דוע הארונ

 :תודמעמ ינשל קלחתהל תבייח חרבחה לכו ,הרוטקפונמ־לעופל רכיא ןיב ומכ

 .ןיינק ירסוחמ םילעופלו ןיינק ילעבל
 איח ןיא■ !יטרפה ןיינקה לש ומויק תדבועמ תאצוי תינידמה הלכלכה
 אוהש יפכ ,יטרפה ןיינקה לש ירמוחה ךילהתה תא תשפות איה .ותוא הריבסמ
 הל תושמשמה תוטשפומו תויללכ תואחסונ תועצמאב ,תואיצמב שחרתמ
 הריכמ איח ןיא ,רמולכ ,חלא םיקוח הניסוונ איה ןיא .סיקוח רותב ןכמ רחאל
 תנתונ הניא תינידמה הלכלכה .יטרפה ןיינקה לש וביטמ םיעבונ םה דציכ
 לאטיפאקה ןיב ,לאטיפאקה ןיבל הדובעה ןיבש הדרפהה רוקמ לע רבסה ונל
 חווירל הדובעה רכש לש וסחי תא ,לשמ ךרד ,תעבוק איה רשאכ .עקרקה ןיבל
 ,טסילאטיפאקה לש וניינע יפל ןורחא ןובשחב הז ןיינע רבסומ ירה ,לאטיפאקה

 .םוקמ לכב תורחתה העיפומ הזביאצויכ .שקובמה תא החינמ איה ,ונייהד

 ,תוינוציח תוביסנ ןתוא הדימ וזיאב .תוינוציח תוביסנ ידיילע תרבסומ איה

 הלכלכה ןיא ךכ לע ,תיחרכה תוחתפתהל יוטיב אלא ןניא ,לוכיבכ״תוירקמ
 יניעב םמצע ןיפילחה םיעיפומ דציכ וניאד .רבד ונתוא תדמלמ תינידמה
 הלכלכהש םידיחיה םילגלגה .אדירג תירקמ הדבועכ תינידמה הלכלכה
 גדורחתה ,עצבה־יב^ת !יב המחלמהו עצבה תוואת םה םתוא העינמ תינידמה
 ךילהת לש םיימינפה םירשקהה תא הגישמ תינידמה הלכלכה ןיאש ןוויכ
 תא ,ןילופונומה תדות לומ תורחתה תרות תא דימעהלו בושל היה ןתינ ,הז
 יעקרקה ןיינקה לוציפ תרות תא ,תודליגה תדות לומ עוצקמה שפוח תדות
 ן^יינקה לוציפו עוצקמה שפוח ,תורחתה ןכש !תולודגה תוזוחאה תדות לומ
 אלו ,הוכו תונווכתה ידי־לע וגשוהש ,תוירקמ תואצותכ ושפתנ יעקרקה
 תודליגה תטיש ,ןילופונומה לש תויעבטהו תוענמנ־יתלבה ,תויחרכהה תונקסמכ

 .ילאדואיפה ןיינקהו
 תוואת ,יטרפה ןיינקה ןיבש תיתוהמה הקיזה תא גישהל ונילע אהי התע

 ע.8
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 ןיפילחה ןיב ,יעקרקה ןיינקהו לאטיפאקה ,הדובעה ןיבש הדרפהה ,עצבה
 — ב״ויכו תורחתל ןילופונומה ןיב ,םדאה לש וכרע־תוהיפו ךרעה ןיב ,תורחתל

 .ןוממה תטיש ןיבל ולוכ הזה רוכינה לכ ןיב
 .יתדגא יאמק בצמב ,תינידמה הלכלכה שיא השעמכ ,ונרבסה תא חתפב אל
 הלאשה תא גיסמ אלא אוה ןיא .םולכ אלו ריבסמ וניא הזכ יאמק בצמ
 רותב ,הדבוע רותב הינמ אוה .םיירורפא םימודמד יקחרמ לא ,תינרוחא
 ןוגכ ,םירבד ינש ןיבש יחרכהה סחיה תא ונייהד ,חיכוהל וילעש המ תא ,גשיה
 ורוקמ תא היגולואיתה הריבסמ ךכל המודב .ןיפילההו הדובעה^תקולח ןיב

 ־השעמ רותב ,הדבוע רותב הגיצמ איה רמולכ ,ןומדקה אטחב ערה לש
 .ריבסהל הילעש המ תא ,ירוטסיה

 .תינידמה הלכלכה לש תויחכונה תודבועה ןמ תחאב חתפנ ונא

 ורצומלש לככ ,רתוי הבורמ רשוע רציימ אוהש לככ רתוי ששורתמ לעופה "
 רציימ אוהש לככ רתוי הלוז הרוחסל ךפהנ לעופה .ףקיהו המצוע םיפסאתמ
 לודיגל רישי סחיב יוצמ םדאה םלוע לש וכרע תוחיפ .רתוי תובורמ תורוחס
 תרציימ איה !אדירג תורוחס תרציימ הניא הדובעה .םיצפחה םלוע לש וכרע
 תרציימ איה רבש סחי ותואב תאזו ,הרוחס תרותב לעופה האו המצע תא ףא

 .ללכב תורוחס
 ידי־לע ־^'ונש ,(טקייבואה) אשומה :תאז אלא תאטבמ הניא רז הדבוע
 הרצומ .ורצויב יולת־יתלב חוככ ,הרז תוהמכ הלגתמו עיפומ ,הרצומ ,הדובעה
 רהז :םצעל תכפוהה ,אשומב המצע תא תעבוקה הדובעה איה הדובעה לש
 התכיפה ךילהת אוה הדובעה לש התושממתה ךילהת ^.אשומל התכיפה ךילהת
 תינידמה הלכלכה יאנתב העיפומ הדובעה לש וז התושממתה םלוא .טקייבואל

 הלגתמ אשומה לש ותורצוויה ךילהת ,לעופה לש ותושממ תשחכה רותב
 ־רוכינ רותב העיפומ םלועה תשיכר ,ול רובעישכו אשומה לש ודוביאכ

 *.הנצחהו

 לש ומויקש ךכ ידכ דע התושממ תשחכהב הלגתמ הדובעה לש התושממתה
 רדוביאב הלגתמ אשומה לש ותורצוויה .בערב ותתימ ידכ דע שחכומ לעופה
 אל :לעופה ןמ םילזגנ רתויב םייחרכהה םיאשומהש ,ךכ ידכ דע אשומה לש

 תכפוה המצע הדובעה ,ןכא .ותדובע יעצמא ףא אלא ,ותייחמ יעצמא קר
 ךותו רתויב םישקה םיצמאמב קרויךא ושכורל לוכי לעופהש טקייבואל
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 רוכינל תכפוה טקייבואה תשיכר .שארמ תויופצ תויהל תונתינ ןניאש תוקספה
 ■שוכר לעב אוה ןכ ,רתוי -םיבורמ םירצומ רציימ לעופהש לככש ,ךכ ידכ דע
 .לאטיפאקה — וידי־לע רצונה רצומב תולתל רתויו רתוי לגלגתמו רתוי טעומ

 ותדובע רצומ לא סחייתמ לעופה יכ העיבקה ןמ תועבונ וללה תונקסמה לכ י
 דבועו ץמאתמ לעופהש לככש ,אוה רורב וו החנה יפל ןפש .רז אשומ לאכ
 דלוה ןכ ,ולומ בצינה ,םיאשומה םלוע ,רזה םלועה םצעתמו ךלוה ןכ ,רתוי
 ךכ .ותושרב תוחפ שי ןכ ,ימינפה ומלוע ןקורתמ ןכ ,ששודתמו ומצע אוה
 תונוכתמ תוחפ ומצע ול שי ןכ ,םיהולאל רתוי סחיימ םדאהש המ לכ .תדב ףא
 ךייש אוה ןיא ךליאו רז העשמ םלוא ,אשומב ותדובע תא עיקשמ לעופה .ולא
 ןכ ,רתוי הלודג לעופה לש ותוליעפ אהתש לככ .אשומל טא יכ ,ומצעל רתוי
 .ומצעב וב רבכ יוצמ ונניא ,ורצומב םצעתהש המ ,אשומ־דסח ומצע אוה אהי

 ורצומ תועצמאב לעופה לש ותנצהה .ומצע אוה ןטק ןכ ,ורצומ לדגש לככ
 אלא ,םיינוציזז םהש ,היווהל ,אשומל תכפוה ותדובעש וז קר הניא התועמשמ
 ותדובעש ,ול רזו רב יולת־יתלב חרואב ,ול הצוחמ תמייקתמ איהש ךכב
 םינדע ולומ םיבצינ אשומל קינעה אוהש םייחהש ,ויפלכ יאמצע חוכל תכפוה

 ,.םיירכונו
 לעופה לש ורוציי תא ,אשומה לש ותורצוויה ךילהת תא בורקמ ןוחבנו הבה

 .ורצומ לש ,אשומה לש ונדבוא חא ,ודוכינ תא ותועצמאבו
 ינשוחה םלועה ידעלב ,עבטה ידעלב המואמ רוציל לובי לעופה ןיא
 ,הליעפ איה ובש ,ותדובע תשממתמ ובש רמוחה אוה הז םלוע .ינוציחה

 1 ,תרצוי איה ותועצמאבו ונממש
 ןי^ש וז הניחבמ הדובעה לש היחונה־יעצמא תא הווהמ עבטהש םשכ םלוא ׳
 קפסמ ךכ ,םהיפלכ תלעפומ איהש םיאשומ אלל םייקתהל הלוכי הדובעה
 תא ונייהד ,רתוי הרצ הניחבמ םג היחמה יעצמא תא אסיגדדיאמ עבטה

 .ומצע לטופה לש יזיפה ומויק יעצמא
 תועצמאב ,ינשוחה עבטה תא ,ינוציחה םלועה תא לעופה שכורש לכב
 רתוי ,תישאר :הלופכ הניחבמ היחמ יעצמא ומצעמ ללוש אוה ךכ ,ותדובע
 היחמ יעצמא ,ותדובעל ךיישה אשומ ת1והל ינוציחה ינשוחה םלועה לדה רתויו
 תועמשמב היחמ יעצמא תויהל הדובעה הלדח רתויו רתוי ,תיבש !ותדובע לש
 ^.לעופה לש יזיפה ומויקל םיעצמאה תא קפסל הלדח איה :תיעצמא־לתלב

 ךכ ידי לע ,תישאר !ואשומל דבעושמ השענ לעופה וללה תוניחבה יתשמ
 אוהש ךכ ידי־לע ,תינש !הדובע לבקמ אוהש ל״ר ,הדובעה אשומב הכוז אוהש
 ,לעופ רותב תישאר ,תויחל אופיא ול רשפאמ אשומה .היחמ יעצמא לבקמ

 והירה ךליאו התעמש ,ךכב אוה הז דובעיש לש ואיש .יזיפ- רוצי רותב תינש
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 רותב ולאו יזיפ רוצי רותב קרו־ךא לעופ תקזחב ומצע תא םייקל לגוסמ
 .לעופכ קד םייק והירה יזיפ רוצי

 לככ :ךכ אטבתמ ואשומב לעופה לש ורופינ ,תינידמה הלכלכה יקוח יפל)
 םיכדע רצוי אוהש לככ !הבירצל תוחפ ול שיש ירה ,רתוי רצוי לעופהש
 השענ ןכ ,רתוי ןדועמ ורצומש לככ !ךרעירסח ומצע אוה ךכ ,רתוי םיבורמ
 ומצע אוה השענ ךכ ,רתוי תתברותמ ותדובע אהתש לכב ! רתוי םג לעופה
 ומצע לעופה ךכ ,רתוי הבורמ המצוע תלעב איה הדובעהש לככ !רתוי יראבראב
 לעופה לש ותוינחור תללשנ ךכ ,חור־ראש תגציימ חדובעהש לככ !םינוא רסה

 (.עבטל עצרנ דבע השענ אוהו

 איה ןיאש ךכ ידי־לע התוהמבש רוכינה תא הריתסמ תינידזנה הלכלכה
 תרצוי תאז םע .רוצייה ןיבל (הדובעה) לעופה ןיבש סחיב תורישי תננובתמ
 איה .לעופל רוסחמ תרצוי איה ךא ,םירישעה ליבשב םיאלפ־ישעמ הדובעה
 תא תכפוה איה ךא ,יפוי תרצוי איה .לעופל תורואמ ךא ,תונומרא תרצוי
 תעקשמו תרזוח איה ךא ,תונוכמב הדובעה תא הפילחמ איה .םומ לעבל לעופה
 לש םירזיבאל םירחאה תא תכפוהו תיראבראב הדובעב םילעופה ןמ םידחא

 וילעופל ןיחומ־םוטמיטו תושפיט תרצוי איה ךא ,חור־ראש תרצוי איה .הנוכמה
 יאשומל לעופה לש וסחי אוה הירצומל הדובעה לש יעצמא־יתלבה סחיה
 אלא וניא• ומצע רוציילו רוצייה יאשומל שוכרה .לעב ןיבש. סחיה .ורוציי

 ,רתוי דחואמ ןודנ רחא־דצ ותואב .ותוא רשאמו ,םדוקה סחיה ןמ הנקסמ

 לע םישקמ ונאש ידה ,הדובעה לש יתוהמה סחיה לע םישקמ ונא רשאכ
 .רוצייל לעופה ןייש סחיה

 דצמ ונייהד ,דחא דצמ קר ,לעופה לש ותנצחה לע ,רוכינה לע ונדמע ידכ דע~ר
 ,הדובעה לש התאצותב קר אל הלגתמ רוכינה םלוא .ותדובע ירצומ לא וסחי

 דומעיש ןכתיי דציכ .המצע רוצייה תוליעפב ,ומצע רוצייה השעמב םג אלא
 רוצייה השעמב ומצע תא רכינ אלוליא ותדובע רצות לומ ירכונכ לעופה
 אוה רצומה םא .רוצייה לש ,תוליעפה לש לכה־־ךס אלא וניא רצומה ז אפוג
 לש הרופינ ,הליעפה תורכנתהה תויהל בייח ומצע רוצייהש ירה ,רוכינה
 אופיא תמכתסמ אשומה לש ורוכינב .המצע תורכנתהה תוליעפ ,תוליעפה

 -.לעופה לש ותוליעפבש תורכנתהה

 ז הדובעבש רוכינה ףיקמ המ ׳ןכב
 !ותוהמל תכייש איה ןיאש ונייהד ,לעופל תינוציח-איה הדובעהש ,תישאר

 שיחכמ אלא ,ותדובע תועצמאב ומצע תא םישגמ אוה ןיא ךכמ האצותכשו
 ,ללמוא ומצע שיגרמ אלא ,ותדובע תעשב בוטב שח וניא ,הידי־לע ומצע תא

 -תא סרוהו ופוג תא ףגסמ אלא ,תישפוח תינחורו תינפוג היגרנא חתפמ וניא
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 גזוה הדובעה תעבו ,הדובעה רחאל קר ומצע־לצא לעופה ומצע שח ןכל .וחור

 אוה ןיא דבוע אוהשכו הבוע אוה ןיא ומצע תושרב אוהשכ .ומצעל ץוחמ

 ,היופכ איה אלא ,תישפוח הדובע רדגב ותדובע ןיא ןכליא ^,ומצע תושרב

 קופיס םשל יעצמא קר אלא ,ויכרצ קופיס איה ןיא ןכליא ,הייפכ תדובע

 רתוי ןיאש עגרמש ,ךכב אופיא טלבתמ רכונמה היפלא .הל הצוחמש םיכרצה

 הדובעה .הפיגמה ןמ ומכ הדובעה ןמ םיטלמנ ,(רחא חרכח לכ וא)יזיפ חרכה

 .תופגתסה ,ןברק תדובע איה ,ומצע תא רכנמ םדאה הבש הדובעה ,תינוציחה

 ,ולש איה ןיאש ,ךכב לעופה יבגל הדובעה לש התוינוציח העיפומ הנורחאלו

 תדבש םשכ .רחא והשימל אלא ,ומצעל הב ךייש אוה ןיאש ,ותלוז לש אלא

 בלה לשו ישונאה חומה לש ,ישונאה ןוימדה לש תימצעה ותוליעפ תרזוח

 ךכ ,תינטש וא תיהולא ,הרז תוליעפ איה וליאכ ■םדאה לע העיפשמו ישונאה

 איה ,רהא והשימל תכייש איה .ולש ותוליעפ הניא לעופה לש ותוליעפ ףא

 ^.ומצע־ןדבוא

 תיאמצע תוליעפ לעב ומצע שח (לעופה) םדאהש ,הנקסמה לא םיעיגמ לכ

 "211 11^1186 181 61־, ■^61111 61־ 7110ת<: פ,1'1נ61ז׳6^, 1111^ ■^6מנ1 61־ ;יוקפב *
 8.1־1נ61ז;61;, 181; 61־ 1110111; 311 113,זג8״.

 י־אטיפאקה הרבחב לעופה בצמ לש הז רואית לע סקראמ רזוח טעמכרדהז חסונב "
 :1849־ב הנושארל םסרופש ״ןוהו הריכש הדובע״ ורוביחב תיטסיל

 לש וייח*תוליעפ איה ,הדובעה ונייה ,הדובעה חוכ לש ותוליעפ לבא"
 ותלוזל רכומ אוה וז וייח*תוליעפ תאו .ולש וייח לש יוליגה איה ,ומצע דבועה
 הב^א וייחיתוליעפ ,עמשמ .ול םישורדה היחמה*יעצזנא תא ומצעל חיטבהל ידכ
 רמ:^ע אוה .תויחל לכויש ידכ דבוע אוה .םייקתהל לכויש יעצמא אלא וליבשב
 ,איה הרוחס .וייה ןברק איה ,אברדא ,וייח ןובשחב ותדובע תא הלעמ וניא
 ליבשב .ותוליעפ תילכת םג הביא ותוליעפ תרצות ,ןכלו .רזל הרכמ אוהש
 ןמ הרוכ אוהש בהזה תא אל ,גרוא אוהש ,ישמה תא אל אוה רציימ ומצע
 אוה ומצעל רציימ אוהש רבדה .הנוב אוהש ,ןומראה חא אל ,םירהבש הרכמה
 לש תמיוסמ תומכל וליבשב םיכפהנ ,ןומראה ,בהזה ,ישמהו ;הדובעה־רכש
 לעופהו .ףתרמב הרידלו תשוחנ״עבטמל ,הנחוכ־תצלוחל ילוא ,היחמ״יעצמא
 ,ףרוג ,הבוב .טרוח ,חדוק ,הווט ,גרוא אוה תועש הרשעיסיחש ךשמב רשא
 ,הייווט ,הגירא לש ולא תועש הרשע־םיתש םולכ — ׳וכו ףתכמ ,םיגבא״תתכמ
 ן םייחכ ,ויית״יוליגכ וליבשב חובשהב תותיכ ,הפירג ,היינב ,הטירח ,החידק
 דיל קר ,וז ותוליעפ תקסופש העשמ קר וליבשב םיליחתמ םייחה .ךפיהל
 ןיא הדובעה״תועש הרשע־םיתשל ולאו .הטימב ,קדנופה לספס לע ,ןחלושה
 ת1ךכתשה תרותב אלא ,׳וכו החידק ,הייווט ,הגירא תרותב םעט םוש ויניעב
 םיבתכ" ,סלגנא״סקראמ)"הטימה לא ,קדנופה לספס לא ,ןחלושה לא ותאיבמש

 .(46—45 ׳טע ,׳א ,״םירהבג
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 ,הייברו־היירפ ,חייתש ,הליכא — ולש תוימהבה תויצקנופה יולימ תעב קר

 תויצקנופב ולאו — םיטישכתלו רוידל ךיישש המ לכב דוע רתויה לבל

 .ימהבל ישונאהו ישונאל ךפוה ימהבה .המהב 'תקזהב והירה ולש תוישונאה

 תויצקנופ תקזחב ןה םג ב״ויכו הייברררדיירפ ,הייתש ,הליכאש תמא

 ןכפהיהבו תישונאה תוליעפה לש לגעמה ראשמ ןקותינב םלוא ,תוישונא

 [_.תרימהב ןהירה ,תוידעלבו תויפוס תוילכתל

 ינשמ ,הדובעה ,תישעמה תישונאה תוליעפה לש רוכינה השעמ הא ונחב

 .וילעמ אשנתמו רז אשומ לאכ ותדובע רצוט לא לעופה לש וסחי (א) :הידדצ

 לא ,ינוציחה ינשוחה םלועה לא םהיה םג תחא הנועבו תעב אוה הז םחי

 הדובעה ןיב סחיה (ב) ז ביואכ ולומ בצינה רז םלוע לאכ ,םייעבטה םיאשומה

 לא לעופה לש וסחי אוה הז םחי .הדובעה לש התרגסמב רוצייה השעמל

 תוליעפה העיפומ ןאכ !ול תכייש יתלבו היירכונ התיה וליאכ ולש ותוליעפ

 תינחורהו תינפוגה היגרנאה ,םורימכ הייברורדיירפה ,םיבוא־ןיאכ חוכה ,לבסה

 — תוליעפ אל םא םייהה םה המ ןפש — םיישיאה וייח ,לעופה לש תימצעה

 ותורכנתה יהוז .ול תכייש הניאש ,וב היולת הניאש ,ודגנ תנווכמה תוליעפכ

 .הרוחסה לש הרוכינ הז היה ליעלש םשכ ,תימצעה

 לש תישילשה התועמשמ תא הכ דע רמאנש הממ קיסהל ונילע התע
 .תרכונמה הדובעה

 טקייבואל זימה תא ךפוה אוהש תמחמ קר אל ^ונימךב־רוצי אוה םדאה^

 ,םירחאה םיצפחה לש םנימ תא ןהו ולש ונימ תא ןה — השעמל־הכלה ,ולש

 סחייתמ אוהש ךכ תמחמ סג — ומצע ןיינע ותואל רחא יוטיב ךא הזו — אלא

 רוצי לאכ ומצע לא סחייתמ אוחש תמחמ ,םייקו הו)ח רוצי לאכ ומצע לא
 .ישפוח רוצי לאכ ןכלו ,ילסרבינוא

 (היחכ שממ) םדאהש ךכב איה תיזיפה םתליחת ונימךב רוציכ םדאה ייח

 הב היחה ןמ רתוי ילסרבינוא רוצי אוה םדאהו ,ינאגרוא־אלה עבטה ןמ ןוזינ

 .רתוי ילסרבינוא אוה ןוזינ אוה ונממש ינאגדוא־אלה עבטה םוחתש הדימב

 ןמ קלח יטרואית ןפואב םיווהמ ב״ויכו רוא ,ריווא ,םינבא ,תויח ,םיחמצ

 לש חיאשומכ םקלח ,עבטה״יעדמ לש םיאשומכ םקלח) תישונאה העדותה

 םיינחורה היחמה־יעצמא ,םדאה לש ינאגדוא־־אלה ינחורה עבטה םה .(תונמאה

 הדימב הב .םלכעלו םהמ תדנהיהל לכויש ידכ םתוא ןיכהל וילע הליחתש ,ולש

 .תישונאה תוליעפה ןמו םיישונאה םייחה ןמ קלה ;תישעמ הניחבמ ,םיווהמ םה

 םה םא ןיב ,הלא םייעבט םירצוממ קרו־ךא םדאה םייקתמ יזיפ חרואב

 08,1;^ט1ג^5ומ686מ *
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 תוילסרבינואה .בדיכו רויד ,שובל ,הקסה תרוצב וא ,ןוזמ תרוצב םיעיפומ
 ופוגל עבסה לכ חא השועה תוילסרבנואב ישעמ ןפואב תאטבתמ םדאה לש
 •יתלב היחמ־יעצמא (א) אוהש ךכ ידי־לע ןה תאזו .םדאה לש ינאגרוא־אלה

 רישכמה תאו אשומה חא ,רמוחה תא הווהמ אוהש (ב) ןהו וליבשב יעצמא
 הדימב ל״ר ,םדאה לש ינאגרוא-אלה ופוג אלא עבטה ןיא .וייה־תוליעפל

 ושוריפ "עבטה ןמ יח םדאה" יכ רמול .ישונא ףוג תקזהב וניא ומצע אוהש
 ןיפילח ךילהתב ראשיהל בייח אוה ומעו ^,םדאה לש ופוג אוה עבטה יכ
 —עבטב םייולת םדאה לש םיינחורהו םיינפוגה וייחש ^.תומי אלש ידב דימת^

 אוה םדאה ןכש ,ומצעב יולת עבטהש ,תאז אלא תרחא תועמשמ ךכל ןיא

 , .עבטה ןמ קלח
 תא ול תרכנמ (ב) עבטה תא םדאל תרכנמ (א) תרכונמה הדובעהש ךכבד
 ותוא תרכ2מ יהירה ,וייח תוליעפ תא ,ולש הליעפה היצקנופה תא ,ומצע
 תא תרכנמ איה הליחת .ויבגל יעצמאל םזאה ןיזנ תא תכפוה איה ;םדאה ןיממ
 תכפוה איה ןכמ רחאלו ,םיילאודיבידניאה םייחה תאו ונימ־ןב רוציכ םדאה ייח
 וללה ףאשכ ,םינושארה לש יעצמאל — םתטשפהב — םינורחאה ולא תא

 .תרכונמהו תטשפומה םתרוצב םיעיפומ
 םדאה יניעב ,הריציה ייח ,םייחה תוליעפ ,הדובעה העיפומ הנושארל ןפש
 ־בייחה םלוא .םייחב תוראשיהה ךרוצ לש ,ךרוצ לש וקופיסל יעצמאב קד
 לש הינפואב .םייח םירצויח םייח םה .ונימיןב רוציכ םדאה ייח םה םירצויה

 -ימעד4מ<ד תוליעפהו ,וללכב ישונאה ןימה לש ויפוא ןומט םייחה תוליעפ

 םיעיפומ םמצע םיייחה .ונימךב רוצי תרותב םדאה לש ויפוא איה תישפוחה

 ^ -היחמ־יעצמאכ ךא
 םע ההז איה .םהפ תלדבנ איה ןיא .םה דח ,הלש םייחה תוליעפו היחה

 ונוצר לש אשומל המצע וייח־תוליעפ תא השוע םדאה ,חלש םייחה תוליעפ
 אוה המעש ,תועעקיה איה ןיא .תעדומ םייח תוליעפ ול שי .ותעדות לשו
 םדאה תא תנחבאמ תעדומה םייחה תוליעפ .יעצמא־יתלב חרואב ההוזמ
 ןושל .ונימ ןב דוצי אוה םדאה הזבש־תרותב קר .היחה לש םייחה תוליעפמ
 םושמ קר וליבשב אשומ םה םמצע וייח ,ונייהד ׳הרבה לעב רוצי אוה :רהא
 הדובעה צוישפוח תוליעפ איה ותוליעפ וז הביסמ קד .ונימךב רוצי אוהש '

 • זושל לע לסוב רושל סקראמ ןאכ םקונ רוקמב ז
 ם6ע ג16מ8011 161,^ 7011 (161■ ^^!;111■. 1161831;: 516 131; 30111 1,6111״.

 35 ׳םע ,'א ,(ג״ישת ,היבחרמ) לאטיפאקה הוושה ,עבטה םע ןיפילח לש ,דז ןיינעל ^

 .ךליאו
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 ׳הרכה לענ רוצי אוהש םושמ ,םדאהש ךכב ויפילע הז סחי תכפוה תרכונמה
 [_^אדירג •"ומויקל יעצמאכ י׳ותוהמ תא ,וייח תוליעפ תא ךפוה

 אוה ,ינאגרואיאלה עבטה לש ודוביע ,יאשומ םלוס לש תישעמה ותריצי
 ונימ לא םחייתמה רוציכ ונייהד ,הרכה לעב דנימךב רוציכ םדאה לש ושומימ
 םגש תמא .ותוללכב םדאה ןימ תניחב ומצע לא םחייתמה וא ותוהמ לאכ
 .הלמנהו רביבה ,הרובדה ומכ ׳םירוגמ־תומוקמ ׳םיניק תונוב ןה .תורצוי תויחה

 ליבשב יעצמא־־יתלב חרואב ול הקוקז איהש המ קרו־ךא תרצוי היחה םלוא
 רצוי םדאה ולאו ,ידדצדח חרואב תרצוי איה !היתודלו ליבשב וא המצע
 יתלב םייזיפ םיכרצ לש םצחל תחת קרוידא תרצוי איה !ילסרבינוא חרואב

 חרואב רצויו םייזיפ םיכרצמ ישפוח אוהשכ ףא רצוי םדאה ולאו ,םייעצמא
 םדאה ולאו ,חמצע תא תרצוי היחה !ולא םיכרצמ תוריח ךות קרודא יתימא

 יעצמא־יתלב חרואב ךויש היחה לש הרצומ *ולוכ עבטה תא שדחמ רצוי
 יפל המצע תא הרצ היחה .ורצומ לומ ישפוח בצינ םדאה ולאו ,הלש הפוגל
 ותדימ יפל רוציל עדוי םדאה ולאו ,וילא תכייש איהש ןימה לש ויכרצו ותדימ
 לוכי ןכל *אשומב עובטה הדימה־הגק תא םוקמ לכב םיאתהלו ןימ לב לש

 .יפויה יקוח יפל ףא רוציל םדאה
 רוציי .ונימ־ןב רוציכ ומצע חא םדאה שמממ םיאשומה םלוע לש ודוביעב
 ולעפמכ^טה הלגתמ ךכ ידי־לע .ונימדב דוצי רותב םיליעפה וייח אוה הז
 רוציכ םדאה ייח לש םתכיפה ,ןכ םא ,אוה הדובעה אשומ .ותואיצמכו ולש
 הרואב ,ותעדותב קד אל ומצע תא ליפכמ םדאהש ךכב ;אשומל ונימ־ןב
 תופקתשה תא האוד אוהו ,יתואיצמ חרואב ,ותוליעפב םג אלא ,ילאוטקלטניא
 תא םדאה ןמ תלזוג תרכונמה הדובעהש ךכב .וידי״לע רצונש םלועב ומצע
 חרואב םייק ותויה תא ,םדאכ ותייווה תא ונממ תלזוג יהירח ,ורוציי אשומ
 .ךכב ןורסחל המהבה לע םדאה ןורתי תא תכפוהו ,םדא רותב יביטקייבוא

 .ונממ חקלנ ,עבטה ,םדאה לש ינאגדואיאלה ופוגש
 תוליעפה תא ,תימצעה תוליעפה תא הדירומ תרכונמה הדובעהש םשכ

 ןב רוצי רותב םדאה לש וייח תא תכפוה איה ןכ ,יעצמא תגרדל ,תישפוחה

 .יזיפה ומויק םשל יעצמאל ונימ
 ,ךכל רוכינה ידי״לע תלגלגתמ ישונאה וביט לע םדאלדל שיש העדותה

 .ויבגל יעצמאל םיכפוה םדא רותב וייחש
 :אופיא תכפוה תרכונמה הדובעה

 ■\¥686ס. "
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 ,ישונאה ומויק ןיינקכ עבטה הא םג ומכ ,ונימךב רוציכ םדאה ייח תא (ג)

 ,ולש ופוג תא םדאל תרכנמ איה ,ילאודיבידניאה ומויקל יעצמאל ,הרז תוהמל

 ותוהמ תא ,תינחורה ותוהמ תא םג ומכ ,ול הצוחמש עבטה תא םג ומכ

 תישונאה

 רכונמ םדאהש ךכמ הרישי האצות איה םדאה ןמ םדאה לש ורובינ (ד)

 לומ םדאה בצינ םא .ונימךב רוציכ וביטל ,וייח תוליעפל ,ותדובע רצותל

 ,ותדובע לא םדאה לש וסחי יבגל ןוכנש המ .תלוזה םג ולומ בצינ ירה ,ומצע

 ומכ ,ותלוז יבגל םדאה לש וסחי יבגל ףא ןוכנ ,ומצע לאו ותדובע רצות לא

 .תלוזה לש ותדובעי־אשומו ותדובע יבגל םג

 ךב רוציכ ותוהמל רכונמ םדאהש רמואה טפשמה יכ ,אוה רבד לש וללכ

 רכונמ דחאו דחא לכש םשכ ,ותלוזל רכונמ םדא לכש ,אוה ושוריפ ונימ

 .תישונאה ותוהמל

 אטבתמו שממתמ ,ומצע לא םדאה יוצמ ובש סחיה ׳ללכבו ,םדאה לש ורוכינ

 .ותלוזל םדאה יוצמ ובש סחיב הליהת

 יפל םירתאה םישנאה לא תרכונמה הדובעב םדא לכ סחייתמ ףכל םאתהב
 .לעופ רותב יוצמ ומצע אוה ובש סחיהו הדימהדדבק

 לעופה לש ורוכינ תדבוע ,תינידמה הלכלכה לש המוחתמ הדבועב ונחתפ

 ,תנצחומה ,תרכונמה הדובעה ;וז הדובע לש הגשומ חא ונאטיב .ורצומ לשו

 הלכלכה לש המוחתמ החוקלה הדבוע אלא ונהתינ אל הז גשומ ונחתנבו

 _, .תינידמה

 שממתהלו אטבתהל תרכונמה הדובעה לש הז גשומ בייח דציכ הארנו הבה

 .תואיצמב

 ? ךייש אוה ימל — הרז המצועכ ילומ בצינ ,יל רז יתדובע רצומש העש

 — היופכו הרז תוליעפ איהש העש ,יל תכייש הניא ילש יתוליעפש העש

 ך תכייש איה ימל
 .יל אלו רחא רוציל

 ך הז רוצי והימ
 { ןיינב לשמל ומכ ,ירקיעה רוצייה עיפומ םימודק םינמזבש תמא ?םילאה

 ומצע רצומה ףאו ,םילאה תורישב דמועב ,וקיסקמו ודוה ,םירצמב םישדקמ

 המ .עבטה אל ףא .הדובעה ינתונ םמצע ויה אל םילאה םלוא .םילאל ךייש

 ותדובע ידי־לע םדאה 'טלתשמש לככ יכ ררבתה וליא הריתסה התיה הלודג

 ,היישעתה־יאלפ תועצמאב םירתוימל םיכפוה םילאה־יאלפש לככ ,עבטה לע

 הירצוממ האנהה לעו הריציה תוודח לע הלא תוחוכ ןעמל םדאה רתוי ןכ
 .הריציה לש

 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתב

 תדמוע ותורישב רשא ,ול םיכייש הדובעה רצומו הדובעהש רזה רוציה

 םדאה אלא תויהל לוכי וניא ,הדובעה רצומ םייק ותאנה ןעמלשו הדובעה

 .ומצע

 ויא ירה ,הרז המצועכ ולומ בצינ אלא לעופל ךייש הדובעה רצומ ןיא םאיר

 לש ותוליעפ תכפוה םא .לעופל אלו רחא םדאל ךייש אוהש םושמ אלא ךכ הז

 ,רחא והשימל םייח תומחו האנה תקזחב איהש תמחמ חז ירה ,לבסל לעופה

 תבצינה וז הרז המצוע תווהל לוכי ומצע םדאה קר ,עבטה אלו םילאה אל

 .םדאל לעמ

 סחיל ךפוה ומצע לא םדאה לש וסחי יכ ,ליעל אבוחש טפשמב רכזיהל שי

 .תלוזה לא וסחי תועצמאב קר ,ישונמ ,יאשומ

 לאכ ,אשומל הכפהנש ותדובע לא ,ותדובע רצומ לא סחייתמ אוה רשאכ

 אוה רבד לש ושוריפ ירה ,רב יולת יתלבו ונממ המצוע״בר ,ןיוע ,רז אשומ

 אשומ לש וינודא אוה רב יולת יתלבו ונממ המצוע־בר ,ןיוע ,רז ,רחא םדאש

 והירה ,תישפוה-יתלב תוליעפ לאכ ותוליעפ לא סחייתמ אוהש העש .הז

 םדא לש ולועו ותייפכ ,ותטילש ,ותורישב הנותנה תוליעפ לאכ הילא סחייתמ
 .רחא

 עבוק אוהש הקיזב הלגתמ עבטה ןמו ומצעמ םדאה לש תימצע תורכנתה לכ

 תימצעה תורכנתהה ןכל .ונממ םילדבנה םירחא םישנאל סחיב עבטלו ומצעל

 דבודמשריויכ — וא ,רמוכה ויבל טוידהה ןיבש סחיב הרכהב הלגתמ תיתדה

 םלועב .בריכו והשלכ ךוותמ ןיבל טוידהה ןיבש סחיב — חורה םלועב ןאכ

 סחיה תועצמאב קרו־ךא תולגתהל תימצעה תורכנתהה היושע ישממה השעמה

 תורכנתהה תשחרתמ וכרדש יעצמאה .םירחא םישנא לא ישממה ישעמה

 קר אל םדאה רצוי תרכונמה הדובעה תועצמאב .ישעמ אופיא אוה תימצעה

 ןיועו רז םדא היה וליאכ רוצייה השעמ לאו רוצייה לש ואשומ לא וסחי תא

 לאו ורוציי לא םירחא םישנא םייוצמ ובש סחיה תא ףא רצוי אוה !ומצעל

 אוהש םשכ .ולא םירחא םישנא לא יוצמ אוה ובש סחיה תא םג רמכ ,ררצומ

 ורצרמ תא ךפוה אוהש םשכ ,ושנועל ,רשומימ־ספאל ולש ורוציי תא ךפוה

 "לער־רוצייה־־לעךוטלשה תא רצוי אוה ךכ ,ול ךייש וניאש רצומל ,ונדבואל

 ךכ ,ומצעל ותוליעפ תא רכנמ אוהש םשכ .םירציימ םניאש הלא לש רצומה

 ן_.ולש הניאש תוליעפ דזל קינעמ אוה

 ודצמ םג ותוא ןוחננ ןלהלו ,לעופה לש ודצמ קר הז סחיב וננובתה הכ דע

 .לעופ וניאש ימ לש

 וזרדדובעל^סחיה תא תרכונמה ותדובע תועצמאב לעופה אופיא דצוי ךכ

 רצוי הדובעל לעופה לש וסחי .הל הצוחמ יוצמו הדובעל רז אוהש םדא לש
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 .הילא (הדובעה ןתונ תא הנכנ אלש םש וזיאב וא) טסילאטיפאקה לש וסהי תא

 הדובעה לש תיחרכהה הנקסמה ,האצותה ,רצותה אופיא אוה יטרפה ןיינקה
 .ומצעלו עבטל לעופה לש ינוציחה וסחי לש ,תרכונמה

 ונייהד ,תנצחשה הדובעה לש החותינ דיהמ אופיא הלוע יטרפה ןיינקה
 ,םירכונמה םייחה לש ,תרכונמה הדובעה לש ,ןצזזומה םדאה לש וחותינ ךותמ

 .רכונמה םדאה לש
 ךותמ (םירכונמה םייחה) תרכונמה הדובעה גשומ תא ונקסה אסיג־ךדיאמ
 לש וחותינ ךותמ םלוא .יטרפה ןיינקה תעונתמ האצותכ ,תינידמה הלכלכה
 הדובעה לש התביסכ עיפומ יטרפה ןיינקהש תודמל יכ ,ררבתמ הז גשומ
 םילאה ןיאש םשכ :וז לש התאצות רתוי הברה והירה ,הד^קמכ ,תרכונמה
 בלשב קר .םתאצות אלא ,תישונאה הנובתה יעותעתל הביסה רבד לש ודוסיב

 .ויפ לע הז ידדה סחי ךפהנ רתוי רחואמ
 ודוס הלגתמו רמח יטרפה ןיינקה תוחתפתה לש תיפוסה אישה תדוקנב קר
 ינשה ודצמו תרכונמה הדובעה רצות דחאה ודצמ אוה יטרפה ןיינקהש דכב :הז

 .וז תורכנתה לש השומימ אוהש ,הדובעה תרכונמ וידי־לעש יעצמאה והירה
 :הכ דע ובשוי אלש םידוגינ המכ לע רוא הרוז וז תוחתפתה

 םע דחיו ,התימאל רוצייה ש^נכ הדובעה ןמ תאצוי תינידמה הלכלכה (א)
 .לכה תנתונ איה יטרפה ןיינקלו םולכ אלו הדובעל הקינעמ איה ןיא תאז

 .יטרפה ןיינקה דגנ הדובעה תבוטל עירכה ,וז הריתס ינפב דמעוהש ,ןודורפ
 הדובעה לש התריתס איה הרואכל הריתס התואש דכב םיניחבמ ונא םלוא

 _^ההו5עה לש היקוח תא האטיב קר תינידמה הלכלההשו המצעל תרכונמה

 .תרכונמה
 רכש ןכש :םה דח יטרפ ןיינקו הדובע רכש יכ ונא םיאור תאז םע דחי
 ,המצע תא תמלשמה הדובעה ,הדובעה לש האשומ ,ומצע רצומה ומכ ,הדובעה

 ןיא הדובעה רכשבש םשכ ,הדובעה לש הרוכינמ תיחרכה הנקסמ אלא םניא
 חתפנ רז הדוקנ .רכש,ד לש ותרשמכ אלא ,המצע־תילכתכ תשפתנ הדובעה

 .תונקסמ המכ קר ךכמ קיסנ התעו ,ןלהל
 ךכמו םידחאה םיישקה לכמ םלעתנ םא םג) הדובעה רכשב היופכ האלעה
 םושמ אלא אהת אל (עורזה חוכב קרו־ךא המייקל היהי ןתינ הילמונא רותבש
 אלו לעופל אל קינעהל החוכב אחי אלו םידבעל רתוי הובג לומגת ןתמ

 ,םדובכ תאו תישונאה םתילכת תא ותדובעל

 לעופה סמי תא תכפוה קר ,ןודורפ עבותש יפכ ,רכשה תאוושה וליפא
 זא עיפות הרבחה .םתדובעל םדאה־ינב לכ לש סחיל ותדובעל יחכונה

 .טשפומה טסילאטיפאקכ
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 הדובעהו ׳תרכונמה הדובעה לש תיעצמא־יתלבה התאצות אוה הדובעה רכש
 ,דחאה לש ולוטיב םע .יטרפה ןיינקה לש תיעצמא־יתלבה ותביס איה תרכונמה

 .ינשה םג אליממ םלעיי
 יכ ,הז םג דוע עברנ יטרפה ןיינקל תרכונמה הדובעה ןיבש סחיה ןמ (ב)
 תאטבתמ ,דובעישה ןמ בדיכו ,יטרפה ןיינקה ןמ הרבהה לש היצפיצנמאה
 לש היצפיצנמאבש םושמ אל תאזו .םילעופה רורחישב תיטילופה התרוצב

 תישונאה היצפיצנמאה הלולכ םרורהישבש םושמ אלא ,ןניקסע םמצע םילעופה
 לכו רוצייל לעופה לש וסחיב לפוקמ ישונאה דובעישה לכ ןפש *התוללכב

 .הז םחי לש תונקסמו ,דרוצ־ייוניש אלא םניא דובעישה־יסחי

 הדובעה גשומ לש וחותינ תועצמאב יטרפה ןיינקה גשומ תא וניליגש םשכ
 תועצמאב תינידמה הלכלכה לש תוירוגטאקה לכ תא חתפל ןתינ ןכ ,תרכונמה
 ,תורחתה ,רהסמה לשמל ומכ ,חירוגטאק לכב אצמנ ונא .ולא םימרוג ינש

 .ולא דוסי־תוחנה לש חתופמו םיוסמ יוטיב קד ,ןוממה ,לאטיפאקה

 :תויעב יתש רותפל הסננו הבה ,הז הנבמב ןייענש ינפל םלוא

 האצותכ הלגתמ אוהש יפכ יטרפה ןיינקה לש יללכה וביט תא עובקל (א)
 .יתימאה יתרבחהו ישונאה ןיינקה לא וסחיב תרכונמה הדובעה לש

 התע םלוא .הדובעה לש התנצחהו הרוכינ תא ונחתינו הדבועכ ונחבה (ב)
 ?ותדרבע״הא תלוזל ריבעמ .רכנמ םדאהש רבדה שחרתמ דציכ לואשל שי

 תומדקתהו גשיה שי ? תישונאה תוחתפתהה לש הביטב הז רוכינ םלוגמ דציכ
 ןיינקה לש ורוקמ לע הלאשה תא ונכפהש ,ךכב היעבה ןורתפ תארקל הבר
 לש התוחתפתה ךילהת ןיבל תרכונמה הדובעה ןיב סחיה תלאשל יטרפה

 ץוחמ יוצמה רבדבש םירבוס יטרפ ןיינק לע םירבדמש העש ןכש .תושונאה
 ־יתלב ןיינע ונל שיש ירה ,הדובעב םירבדמש העש םלוא .ןניקסע םדאל

 .הנורתפ תא רבכ הליכמ הלאשה לש תאזה השדחה התגצה .םדאב יעצמא

 ישונאה ןיינקה לא וסחיו יטרפה ןיינקה לש יללכה וביט :(א) ןיינעל

 .יתימאה
 םיווהמה וא הז תא הז םינתמה הידדצ ינש לע תרכונמה הדובעה תא ונדמעה

 רוכינהו ,רוכינכ העיפומ השיכרה .דחא סחי ותוא לש םינוש םייוטיב קד
 .תיתימאה ׳׳תוחרזאתהכ חלגתמ רוכינה ,השיכרכ

 תא ונייהד ,ומצע לעופל הסחיב תרכונמה הדובעה תא ,דחאה דצה תא ונחב
 םחי לש תיחרכהה ותנקסמכו ירצותכ .המצע לא תרכונמה הדובעה לש הסזזי

 .הדובעה לאו לעופה לא לעופרניאש־ימ לש יניינקה וסחי תא וניליג הז
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 תא ללופ ,תרכונמה הדובעה לש םכוסמה ירמוחה היוטיבכ ,יטרפה ןיינקה

 ותדובע רצוונלו הדובעל לעופה לש ותוסחייתה תא — תויוסחייתהה יתש

 רצומ לאו לעופה לא לעופדניאש־ימ לש ותוסחייתה תאו ,לעופרניאש־יזנלו
 .ותדובע

 העיפומ ותדובע תועצמאב עבטה תא ומצעל שכורה לעופל סחיב יכ וניאר

 לשו דחא והשימ ןעמל תוליעפ רותב תימצעה תוליעפה ,רוכינ רותב השיכרה

 אשומה לש ודוביאכ אשומה לש ורוציי ,םייהה תברקהכ תוינויחה ,רחא והשימ

 רסחי תא אופיא ןוחבנו הבה .רז םדאל ,הרז המצוע לש התטילשל ותרבעהו

 תאשומ לאו הדובעה לא ,לעופלו הדובעל רז אוהש ימ לש

 עיפוי רוכינה תוליעפכ לעופה לצא עיפומש המ לכ יכ ,ריעהל שי הליחתב
 .רוכינה בצמכ לעופדניאש־ימ לצא

 לאו רוצייה ידכ רות לעופה לש תישעמה ,תיתואיצמה תוסחייתההש ,תינש

 דוייתהב ולומ בצינה לעופ־וגיאש־ימ לצא העיפומ ,(חורדלמ רותב) רצותה
 .תיטרואית תוס

 םלוא ,ומצעל םרוג לעופהש .דמ לכ לעופל םרוג לעופדניאש־־ימ ,תישילש

 .לעופל םרוג אוהש המ לכ ומצעל םרוג לעופ־אלח ןיא

 12.בורקמ הלא תויוסחייתה שולש ןוחבבו הבה

 .י״התכב הקספ.ד ןאכ

130 

 יטרפה ןיינקה יסחי .ה

 יביטקייבוסה יוטיבה אוה לעופה .ולש לאטיפאקה לע תיבירה תא הווהמ-"^

 לאטיפאקה ולאו ,ןיטולחל ומצעל דבאש םדאה אוה לאטיפאקה יכ הדבועל

 ערתיא .ומצעל דבאש םדאה איה הדובעה יכ ךכל יביטקייבואה יוטיבה או.ד

 תיבירה תא דיספמה ,םיכרצ לעב ןכלו ,יח לאטיפאק אוהש לעופה לש ולזמ

 הלוע לאטיפאק רותב .דבוע וניאש תמיא־לכ ומויק לכ תא תאז םע דחיו ולש

 םישפתנו ושפתנ ,וייח ,יזיפה ומויקו ,עציהלו שוקיבל םאתהב לעופה לש וכרע

 ,לאטיפאקה תא רצוי לעופה .תרחא הרוחס לככ הרוחס לש עציה רותב

 ,לעופ רותב םדא׳דו ,ומצע תא רצוי אוהש ונייהד ,ותוא רצוי לאטיפאקה

 ,אדירג לעופ דוחב םייק םדאה .ולוכ הז ךילהת לש ורצות אוה ,הרוזוס רותב

 ןעמל תומייק ןהש הדימב קר תוישונאה ויתולוגס תומייק לעופ רותבו

 .הזל הז םירז ,הדובעהו לאטיפאקה ,םהינשש ןוויכ .ול רז אוהש לאטיפאקזז

 םג עיפוהל תבייח וז תורזש ירה ,ירקמו ינוציח ,שידא סחיב וז הביסמ םייוצמו

 — ונוצרמ םאו חרכהב םא — לאטיפאקח לש ותעדב הלועש עגרמ .תואיצמב

 ליבשב רתוי םייק לעופה ןיאש ירה ,לעופה ליבשב רתוי םייק תויהל אל

 אלא םדא תרותב םויק ול ויאש ןוויכו הכש סוש ,הדובע םוש ול ןיא ,ומצע■

 לעופה .ב׳דיכו תוומ דע בוערל ,ומצע תא רובקל לוכי והירה ,רעופ תרותב קר

 אוהו ,ומצע ליבשב לאטיפאק רותב םייק אוהש העש קר לעופ רותב םייק

 ומויק .לעו&ר ליבשב םייק והשלכ לאטיפאקש העש קר לאטיפאק רותב םייק

 ךותמ עבוק אוהש םשכ הלש וייח ,לעופה לש ומויק אוה לאטיפאקה לש

 תא אופיא הריכמ תינידמה הלכלכה ןיא .לעופה לש וייח ןכות תא תושידא.

 יסחיל ץוחמ םייק אוהש יפכ דבועה םדאה תא ,הדובעה־רסוחמ לעופה׳

 ,םהלל בער אוהש דבועה םדאה ,לטבומה ,ןצבקה ,ןפייזה ,יאמרה .הדובעה

 הלכלכה ליבשב תומייק ןניאש תויומד ןה ולא לכ — עשופו ינוערדכומ■

 ןרבקה ,טפושה ,אפורה יניע ליבשב :תורחא םייניע ליבשב אלא ,תינידמה

 תכלממל ץוחמ תומייקה םיאפר תויומד תניחב ןה זב״ויכו דעסה-דיקפר

 ךרוצה קרו־דא תינידמה הלכלכה יפל םה לעופה לש ויכרצ .תינידמה הלכלכה

 .ץראה ןמ םילעופהךימ ףוסי אלש תנמ־־לע ,ותדובע ןמז ךשמב ותוא םייקל■

 הזיא לש ותקזחאל ומכ תועמשמ התוא הדובעה״רכשל שי ךכמ האצותכ

 שדחל לכוי אוהש דה ׳ללכ ךרדב לאטיפאקה תכירצלו רחא הדובע רישכמ

 ךשמה תא חיטבהל ןווכמה ,םילגלגב ןמשב אוה רכשה :חווידב ומצע תא.

 לשו לאטיפאקה לש תויחרכהה תואצוהל אופיא ךייש הדובעה רכש .םתעונת

 אופיא הז היה .וללה םיכרצה תולובגמ גורחל יאשד וניאר טסילאטיפאקה;

 .הרמתשנ אל םירבדה תליחת !טפשמ לש ועצמאב• חתופ דיה בתכ ^
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 םיילגנא היישעת־ילעב ויה 1834 תנשמ קרחל ןוקיתה ינפלש ,רתויב ינויגה
 לבקמ היהש תירוביצה דסחה־תולימג רועיש תא לעופה לש ורכשמ םיפנמ

 .ללוכה רכשה ןמ דרפב־יתלב קלחכ םתוא םיבשחמ ויהו ,םיינעח־סמ יפסכמ

 םדאה תא םישונא הרוחס ,הרוחס רותב קר אל םדאה תא רצוי רוצייח
 רוצי רותב םג ,וז העיבקל םאתהב ,םדאה תא רצוי אוה ;הרוחסה תומדב
 ,תוירסומ־יא ~ .דחי םג תינפוגו תינחור הניחבמ ונממ הלטינ ותוישונאש

 איה ורצות — .םיטסילאטיפאקהו םילעופה לש םדובעיש ,תודלו־תלפה
 ...תישונאה הרוחסה ...תימצע תוליעפ תלעבו תימצע העדות תלעב הרוחס
 העש ,ייסלו תימפל האוושהב הלודג תומדקתה ומדקתה םירחאו לימ ,ודרקיר
 רתוי לודגה ישונאה תורוחפה־רוציי רשוכ לש ,םדאה לש ומויק יכ וזירכהש
 לש תיתימאה ותילכת ,קיזמ וליפא וא תועמשמ־רסח ןיינע אוה ,ןטקה וא
 תיבירה הבוג םא יכ םייקמ םיוסמ לאטיפאקש םילעופה דפסמ וניא רוצייה
 לש יגקסמהו לודגה הגשיה הז היה .יתנשה ןוכסחה לש לכה ךס ,גישמ אוהש
 הדובעה לש התאלעה םע דבב־דבש ,השדחה תילגנאה תינידמה הלכלכה
 תטלחומ תוריהבב הריבסה איה תינידמה הלכלכה לש דיחיה ןודקעה תגרדל

 ייפאקה יכ הדמילו לאטיפאקה תיבירו הדובעה רכש ןיבש ךופהה סחיה תא
 רכש תדרוה ידי־לע קרויךא ויחוור תא תוברהל ללכ ךרדב לוכי טסילאט

 ן תאגוהכ אלא ,ןכרצה לש ותאנוהכ אל שפחנ ילאמרונה סחיה .ךפיהלו ,הדובעה
 ן רתסהב וכותב לפקמ יטרפה ןיינקה סחי — .לעופהו טסילאטיפאקה לש ןילמוג

 [ רותב יטרפה ןיינקה םחי תא םג ומכ הדובע רוחב יטרפה ןיינקה סחי תא

 1 ^ישונאה תוליעפה תמ^יק דחא דצמ .םהיניבש ץלמוגה־יסחי תאו לאטיפאק
 1 ־׳ /עבטלו םדאל ,המצעל ןיטולחל הרזה תוליעפ רותב ונייהד ,הדובע רוחב .

 } לש טשפומה ומייק והז ז םייחה לש םתושממחהלו העדותל איה הדז ךכליחו

 1 ,טלחומה ןיאה לא אלמה ןיאה ןמ רדרדימה ,אדירג דבוע סדא רותב םדאה

 ן. תוליעפה אשומ לש ורוציי םייק אסיג־ךדיאמ ז ישממה ןבלו יתרבחה ןיאה לא
 ן תויתרבחהו תויעבטה תועיבקה לכ תוררופתמ ובש ,לאטיפאק רותב תישונאה
 ן ,ונייהד) תיתרבחהו תיעבטה ותוכיא תא יטרפה ןיינקה דבאמ ובו אשומה לש
 ■ וליפא עיפומ וניאו תויתרבחהו תויטילופה תוילשאה לכ תא ךכ ידי־לע דבאמ
 ן לאטיפאקה ותוא ראשנ הז רוצייב .(ןהשלכ תוישונא תוקיזל רושק הרואכל ,,
 1־ תושידא ידכ ךות ,רתויב םינושה םייתרבחהו םייעבטה םיאנתב ומצעל ההז

 [ דרדלקנו אישה־תדוקנ חרכהב ואישב והירה הז דוגינ .ישממה ונכותל תטלחומ

 \ יולוכ הזה סחיה לכ לש הדיריה
 ן הרידגהש ,השידחה תילגנאה תינידמה הלכלכה לש לודגה הגשיה בוש והז
 [: תדבועמה עקרקה ןמ קפומה חווירה ןיבש שרפהכ תיעקרקה הטנרה תא
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 1 רתויב תחבושמה תדבועמה עקרקה ןמ קפומה חווירה ןיבל רתויב העורגה

 ותובישח תא — עקרקה לעב לש תויטנאמורה תוילשאה תא הסרה ךכב
 העיד) הרבחה לש סרטניאה םע ולש םיסרטניאה תוהז תאו המודמה תיתרבחה
 הרישכהו המידקה ךכב ז (םיטארקויזיפה רחאל וליפא תימס סדא הב קיזחהש
 יאזורפו ליגר טסילאטיפאקל עקרקה לעב תא ךופהתש תואיצמה תוחתפתה תא
 .ונורתפ ידיל לאיבתו 1דדחת ,רתוי טושפל דוגינה תא ךכ ידי-לע השעהו
 תא ךכ ידי־לע ודביא ,תיעקרק הטנרכ תיעקרקה הטנרה ,עקרקכ עקרקה
 וא ,םיממוד סרטניאלו לאטיפאקל וכפהנו םהלש ^ לדבנה ידמעמה סוטאטסה

 .ןוממה לש ונושלב םירבדמה םדטניאלו לאטיפאקל ןוכנ רתוי
 םהינש תנחבאכ ,תיעקרק הטנרל חוויר ןיב ,הדובעל ,לאטיפאק ןיבש הנחבאה
 הניא — ידיינ אלדו ידיינד יסכנמ ,תואלקחה ,היישעתה ןמ ,הדובעה רכשמ
 עובק טנמומ והז .ומצע ןיינעה תוהמב תקמונמ הניאש תירוטסיה הנחבא אלא
 היישעתב .הדובעה ןיבל לאטיפאקה ןיב דוגינה לש ותורצוויהבו ותוחתפתהב
 ןפוא קר יוטיב ידיל םיאב ,דיינדגיאש יעקרקה ןיינקל דוגינב ,ב״ויכו
 תוניוממ הרוצכ .תואלקחל דוגינב היישעתה החתפתה ובש דוגינהו תווהתהה
 הדימב קר הז דוגינ םייק הפיקמו תיתועמשמ ,תיתוהמ הנחבאכ ,הדובע לש
 םיילאדואיפה םייחה) יעקרקה ןיינקל דוגינכ תרצונ (ריעה ייח) היישעתהש
 דבומה תומבב הז דוגינ לש ילאדואיפה ומתוחב ןיידע העובטו (םיינלוצאה
 שיש הארב הז בצמב .בדיכו היצארופרוקה ,הדליגה ,םינמואה־תדוגא ,ןילופ
 תיתליהק תועמשמ ןיידע הב שיש ,הרואכל תיתרבח תועמשמ הדובעל ןיידע
 ,המצעלשכ התייווה לכלו הנכותל סחיב השידאל הכפהנ םרטש ןוויכ תיתימא

 החתפתה אלו תורחאה היווהה תורוצ לכמ הטשפהל הכפהנ םרטש ונייהד
 .ררחושמ לאטיפאק ידכל ןיידע

 תמקומה ,תררחושמה היישעתה איה הדובעה לש תיחרכהה התוחתפתה םלוא
 הדוגינ תמועל היישעתה לש התמצוע .ררחושמה לאסיפאקהו ,המצע םשל
 ןכל־םדוקש דועב ,רבד לכל היישעתכ תואלקחה לש התוחתפתהב תרקדזמ
 היהש ^ תימצה לשו המצע עקרקה לש הקלח תנמ הדובעה תיברמ התיה
 ךפהנ ,ריכשל ונייהד ,ישפוח לעופל תימצה לש ותכיפה םע .דז עקרק דבעמ
 ימאב הז יוניש אטבתמ הליהתב ,טסילאטיפאקל ,היישעת לעבל עקרקה לעב
 קר .עקרקה לעב לש יולגה ודוסו וגיצנ אוה רכוחה םלוא .רכוחה לש רתועצ
 םויק ,תינידמה הלכלכה לש המוחתב םויק עקרקה לעבל ול שי ותועצמאב

 ."תימצ" םגרתל שי ןיינעה יפל יכ דורב ךא ,"דבע" ומוגרתש8111^76 :רוקמכ ^
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 תתחש יכתכ / סקראמ

 תודות קר תמייק ולש עקרקה לש תיעקרקה הטנרה ןכש ,ןיינק לעב רותב
 וטושפ טסילאטיפאקל ךפהנ עקרקה לעבש ירה ,ךכ טא .,.םירכוחה תורחתל
 *יפאקה :תואיצמב שמ!כתהל בייח הז ןיינע ,רכוחה לש ותועצמאב ועזנשמכ•

 .ךפיהל וא ,עקרקה לעבל ךפהיהל בייח (רכוחה) תואלקחב קסועה טסילאט

 ןושארה לש ומויק ןכש ,עקרק לעב לש הז אוה רכוחה לש יתיישעתה ורחסמ
 .ינשה לש ומויק תא חינמ■

 ־אקב האור עקרקה לעב :דגונמה םאצומו םרוקמ תא םירכוז ולא םיינש
 האור אוהו ,^מתאמ רשעתמהו ררחושמה ,ףוצחה ותימצ תא טסילאטיפ■
 "יפאקה ולאו ן הז דצמ םויאל ןותנכ טסילאטיפאק רותב ומצע לש ומויק תא.

 (לומתאמ יכרנאהו ירזכאה ,לצעה ונודא תא עקרקה לעבב ריכמ טסילאט

 תבייח תאז םעו ,עקרקה לעבב עגופ אוה טסילאטיפאק רותב יכ עדוי אוה׳
 היתואנה תאו היסכנ תא ,תיחכונה תיתרבחה התועמשמ לכ תא תואלקחה■
 תישפוחה היישעתל דוגינ עקרקה לעבב האור טסילאטיפאקה .היישעתל■
 הז דוגינ .איהש תיעבט תועבקיה וזיאב יולת וניאש ישפוחה לאטיפאקלז
 םדאלדל יד .תמאה תא הזל הז םירמוא םידדצה ינשו ,רתויב רמ והירה■
 ידכב ,ךפיהלו ,ןילטלטימה ןיינק לע יעקרקה ןיינקה לש ויתופקתה תא אורקל-
 יעקרקה ןיינקה לעב .ידדהה םכרע־ספא לע תבבלנ הנומת ומצעל רוציוש־
 דרכז תא ,תוילאדואיפה ויתורכזמ תא ,וניינק לש ליצאה ואצומ תא שיגדמ
 ,תיטילופה ותובישח תא ,בידנה ויפוא תא ,תורכזיהבש תויטויפה תא ,ריתונ;

 ,תואלקחה קרש םירמוא םהירה תינידמה הלכלכה לש הנושלב םירבדמ םהשכו־

 /ובירי תא ראתמ והירה תחא הנועבו תעב .תיביטקודורפ איה הבלב רזו

 י ררוס ,היינקלרתינ ,עצב־־ףדור ,יאמר ,חטורפב־ןקייצ ,ן0ק^ ,ימומרע רוציב,
 ,םישדע דיזנב הרכומל ןכומו הייליהקל רכנתמ ,חור םגר בל רסח ,חרומו

 רצויה רוצי ? שבוימ ,ברברתמ ,ףינחמ ,קלקלח ,ענכנ ,רוסרס ,תיבירב הוולמ•
 ן תויתרבחה תוקיזה תוררופתהו העישפה ,תוששורתהה תא המעו תורחתה תא■
 תא ראשה ןיב ׳ר) לכ רסה ,טריפ רסח ,תונורקע רסה ,דרבכירסה שנרב.
 תעה־בתכב םיברקעב רתוא שד רבכ ןילומד לימאק רשא ,סאגרב טאדקריזיפה־
 ,לוזיסנאל ,הקניפ ןופ ןכ ומכ ׳ר ("טבאבארבבר תפרצב תוכפהמה" ולש

 לע ודצמ עיבצמ ןילטלטימה ןיינק ^.(ידנומסיס ןכו ^ןטראגזוק ,ואיל ,רלאה•

 חפובמה ןשיה יגאילגהה גולואיתה תא ׳ר" :דומעה ילושב סקראמ ףיסוה ןאכ ^
 לוטיב תעב בריסש דחא תימצ לע ויניעב תועמדשכ ואיל רמל רפיסש ,הקניפ•
 ׳תויטוירטאפה תויסאטנאפה, תא םג ׳ר (׳םיליצא ןיינק, תויהלמ לודחל תונתימצה׳
 ,םימתה קפואל רבעמ עגרל וליפא תוגרוח ןה ןיאש ךכב תונייטצמה ,רזומ סוטסוי לש־
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 בשחנו תינרדומה הפוקתה ןב אוה (םיינרדומה תוחתפתההו היישעתה יאלפ
 תא עדוי וניאש םשיחה ובירי לע םימחר אלמ אוח .יקוחה הנב רותב קדצב
 תאו ירסומה לאטיפאקח תא רימהל שקבמה ,(ירמגל ןוכנ הזו) ומצע תוהמ
 ןודכ ותוא ראתמ אוה .תובתימצבו תירסומ־־יתלב תומילאב תישפוחה הדובעה
 תא תוביציהו ללכה תבוט ,תוניגהה ,רשויה תלטציא תחת ריתסמה טוחיק
 תא ,תויכונאה תא ,עצבה־תבאת תוגרנעתה־תבהא תא ,העונתה תופרב
 !ימומרע טסילופונומכ וזירכמ אוה .תעשורמה הנווכה תאו יקלחה ־טרטניאה

 ■־זיינק לעב דימעמ ,עקרקה לעב לש הקיטנאמורהו םיטויפה ,תובורהזה לומ
 ,תונזה ,הלפשהה ,תוירזכאה ,תוזבנה לש יריטאסו ירוטסיה טוריפ ןילטלטמה

 ,ןהלש דצויה־יתב ויה תויטנאמורה תוריטהש הדידמהו היכראנאה ,העישפה

 הרבחה תא ררחיש ,תיטילופה תוריחה תא םעל גישה ןילטלטמה ןיינק
 דדועמה רחסמה תא םיקה ,םינוש לבת־־יקלח דחי רשיק ,הילבכמ תיחרזאה
 םעל קינעה אוח .הרואנ תוברתו רוהט רסומ רצי ,םדאה־ינב ןיבי תודידי
 ,םקופיסל םיעצמאה תא ודיב ןתנו םייתוברת םיכרצ םיסגה ויכרצ םוקמב

 םיכרצמה יריחמ תא הלעמ — הזח לצעה הטיחה־רספס — עקרקה לעבש דועב
 הדובעה רבש תא תולעהל טסילאטיפאקה תא ךכב ץלאמו םייסיסבה םייממעה
 תלדגה 'תא עקרקה לעב ענומ וז ךרדב .הקופתה תא ריבגהל תלוכי אלל
 ינפב לושכמ״פש ונייהד ,לאטיפאקה רבצה תא ,תיתנשה תימואלה הסנכהה
 תיללכ הדיריל םרוג עקרקה לעב .ץראל רשועו םעל הדובע קפסל תלוכיה
 םורתל ילבמ ,תינרדומה היצזיליביצה תונורתי לכ תא יליפט חרואב לצנמו

 תויסאטנאפ ןהירה תאז םע דהיו ,רטסיליפה לש לבגומהו סגה ,׳יתיב,ה ,ינגרובריעזה
 ".ינמרגה חורה ךלה יבגל ךכ״לכ תקתרמ ןתוא התשעש איה וז הריתס .תורוהט

 :ןמקלדכ םה םהירוביחל ןאכ קקזנ סקראמש םירבחמה *
 נ^1001^8 56ע§^586 (1750-1832);
 08,מ11116 ס68מ101111118 (1760-1794)

 ׳'116ע01111)10מ8 <16 ?יע&מס© 61; <16 עע&ס&מו;״ ;ובואטבב העיפומ תרכזנה האבומה
 (?8,מ8, !י&מ, 161׳, ^05, 16, 23, 26).

 עסמ ■ע1מ01:6 (1774-1844);
 12.עסמ 06161136 (16 03,מ0130116 (1796-1870);

 11.0. עסמ מ&עסע (1768־1854);

 1161מע1011 1,60 (1799־1878);

 ))^111161111 15;056§8,1־1נ6מ (1792-1868);

 1. 0. גכ. 811מ0מ(16 ^6 8181מ<)מ^ (1773־1842):
 11181;ןג8 1^6861• (1720-1794)
 ?3,1;ע101;180116 ?ת3.מ1;8,816מ (1775־1778) :אוה רכזומה ורפסש



 תתחש יבתכ / סקראמ

 .דלש םיילאדואיפ־־ן םימודקה םיטפשמה לע רתוול ילבמו המואמ ךכל■

 קר עקרקהו תואלקחה תומייק ויבגלש — ומצע אוה אנ־ןנובתי ~ הנורחאלו
 אוה ןיא םא רמאיו ולש רכוחב אב־ןנובחי — הנתמב ול ןתינש ףסכ רוקמכ
 ךייתשמ אוה תואיצמה יפלו ותייטנ יפלש ,יזנומרעו ןוימד לעב ,ןוגה שנרב
 ךכל דגנתהל יושע אוהש תורמל ,דוהאה רהסמלו תישפוחה היישעתל ןמזמ
 המ לכ .תויטילופ תוילכת לע וא םיירסומו םיירוטסיה תונורכז לע טפטפלו
 עקרקה דבעמ יבגל קרו־־ךא ווכנ הז ידה ,ותוכזל איבהל לגוסמ עקרקה לעבש
 אוה !שפנב םביוא אוה עקרקה לעבו ,(רכשה־ידבעושמו טסילאטיפאקה)

 יעקרקה ןיינקה בושח ירה לאטיפאק אלל .ומצע דגנ תוחכוה ,ןכ םא ,איבמ
 הדובעה תא רציו הליגש ,ךכב אוה יתוברתה ונוחצנ .ךדע רסח רמוחכ ,תמכ
 ,היירוק יאול-לופ ׳ר) הדובעה לש הרוקמכ תמה ץפחה לש ומוקמב תישונאה

 לשימו יסארטדדד טיטסד ,דול1ק׳קמ ׳לימ ,ודראקיר ,ינאג ,ןומיסדס
 ׳י.(היילאבש

 ונוחצנ עבונ (ןאכ הפיסוהל שיש) תוחתפתהה לש ישממה הכלהמ ךותמ
 לע התופמה יטרפה ןיינקה לש ונוחצנ ונייהד ,טסילאטיפאקה לש יחרכהה
 יללכ הדואב ןכש .עקרקה לעב לש ןיאצחהדיינק ,חתופמ־יתלבה ןיינקה
 תבייח חמצעל־תעדומה הירלגה תוזבנה ,ןואפקה לע רבגתהל העונתה תבייח
 חפידר לע ןוממה׳תפידר ,העדותה״תרדענו היומסה תוזבנה לע רבגתהל
 הלכשהה לש םינפה״תברו החונמה״תרסח ,תעדומה תויכונאה ,תוגונעתה
 הלצעה ,תעדה־תלק ,היניעב־המכחה ,תימוקמה תויכונאה לע רבגתהל תבייח
 לע רבגתהל'ףסכה לש רפוסש םשכ — הלפטה הנומאה לש תונוימדה־תלעבו

 .יטרפה ןיינקה לש תורחאה ויתורוצ.
 העיגהש תישפוחה היישעתב הנומטה הנכסה ןמ והשמ רבכ תושחה תונידמה
 ,תובבל ברקמה רחסמבו ףיוזמ יתלבח רסומה ותואב ,התוללכתשה רמגל

 ןיינק לש היצזילאטיפאקה תא בכעל — החלצה לכ אלל ךא — תרסנמ
 .ןיעקרקמה

 :ןמקלדכ םה םהירוביחל ןאכ קקזנ סקראמש םירבחמה *
 ?6111-1,01118 00111161 ^6 1^61־6 (1772-1825);
 01611(16 1361111 ^6 861מ1;־811מ011 (1760־1825);
;(1758-1836) 06111111 01161:163 
 1נ671<ג 111061־<ג0 (1772-1823);
 0ז6מ163 ^11 (1773-1836);
 ^־01111 ?611136ע 1,160011110011 (1789־1864);
 ^.11.0. ם651;ןג1נ1; (16 ׳1ל:60ע (1754-1836);
 13101161 0116761161־ (1806-1879)

 םייפוסוליפ־םיילכלכ די-יבתכ

 לבגומה לאטיפאק ,יטרפ ןיינק אלה ,לאטיפאקה ןמ הנחבאב ,ןיעקרקמה ןיינק
 םרטש לאטיפאק והז ן םייטילופו םיימוקמ םימודק םיטפשמ ידי־לע זייד.ע
 ותורצוויה ךלהמב .חתופמ־יתלב לאטיפאק ,םלועה םע ותוכבתסהמ ירמגל גרח

 ,רוהטה .א.ז ,טשפומה ויוטיב ללכל עיגהל וילע ימלוע הדימ הנקב

 .םהיניבש ןילמוגה־סהיו לאטיפאק ,הדובע םה יטרפה ןיינקה יסחי

 :רובעל םיבייח ולא תודוסיש תוחתפתהה
 הדובעהו לאטיפאקה .םהינש לש תכו-ותמו תיעצמא־יתלב תודחא — תישאר
 םיחתפמ ךא ,הזל הז םירכונמו םידרפנ םנמא םה ךכירחא !םידחואמ ןיידע

 .םייבויח םיאנתכ ידדה ןפואב ,דז חא הז םימדקמו

 'אטיפאקה תא ריכמ לעופה !הז תא הז םיאיצומ םה — םיינשה ןיב דוגינה

 .ומויק תא ינשה ןמ לוטיל הצור דחא לכ .ךפיחלו ,ולש ונויא רותב טסיל
 הזכש תרותב .הדובע־־הרובצ הדובע=לאטיפאק .ומצעל דחא לכ לש ודוגינ
 תיבירל תלצפתמ הנורחאה וז ;תיבירלו ומצע לאטיפאקל לצפתמ ו׳דירה
 ,םילעופה דמעמ לא רדרדימ אוה .טסילאטיפאקה לש תטלחומ הברק,ך .םיחוורלו

 .טסילאטיפאקל השעג — ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר םנמא — לעופהש םשכ

 לש ןברק אופיא אוה הדובעה דכש .וריחמכ ,לאטיפאקה לש סנמומכ הדובעה

 .לאטיפאקה
 תניחב ומצע• לעופה .הדובעה רכשלו המצע הדובעל תלצפתמ הדובעה

 .הרוחס ,לאטיפאק

 ,ןילמוג׳ידוגינ לש תושגנתה
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 הדובעו יטרפ ןיינק ג

 תרותב יטרפה ןיינקה ,יטרפה ןיינקה לש תיביטקייבוסה ותוהס איה הדובעה
 וילאמ ןבומ .זהישיא תרותב ,טקייבוס תרותב ,המצע ליבשב תמייקה תוליעפ
 הנורקע רותב הדובעב הריבהש תינידמה הלכלכה תא תוארל שי יכ ,אופיא
 יוצמה אדירג בצזנ תקזחב וניא יטרפה ןיינקה יב ןכ םא העדיש ,(תימס סדא)
 היגרנאה לש רצותכ ןה התוארל שי יכ אופיא וילאמ ןבומ - םדאל ןיחמ
 ןןלכלכה) .תינרדומה היישעתה לש רצותכ ןהו יטרפה ןיינקה לש תוזותפתההו
 איה ,ומצע תא עדומה יטרפה ןיינקה לש תימצעה ותעונת איה תינידמה
 ־רנאה תא השיהמ יהירה אמיג־ךדיאמ .(תוימצע תרותב תינרדומה היישעתה
 המצועל ןתוא תכפוהו ןתוא תחבשמו הלעמ ,וז היישעת לש תוחתפתההו היג

 .העדותה לש המוחתב

 תא התליגש ,וז הרואנ תינידמ הלכלכ לש הטבמ תדוקנמ יכ אוה רורב
 יכמות םיארנ ,יטרפה ןיינקה תרגסמב רשועה לש תיביטקייבוסה ותוהמ

 קר שי יטרפה ויינקלש סירברסה) תיטסיליטנאקרמהו תיראטנומה הטישה
 סלגנא קדצ ןכל .םילוזמ^קו ס״וכע רותב (םדאה ליבשב טקייבוא לש תוהמ
 ריכה רתולש םשכ ׳.תינידמה הלכלכה לש רתול םשב תימס סדא תא ות1נכב
 תולילאה דגב ךכ תמחמ אציו ישממה םלועה תוהמ רותב ,הנומאב ׳תדב

 לש התכיפה ךרד לע תינוציחה תויתדה תא לטיבש םשכ ז תילותאקה
 םירמכל תוטוידה ויב הנחבאה חא לטיבש םשכ ז םדאה לש תימינפה ותוהמל
 ץוחמ יוצמה ןיינקה לטובמ ךכ — טוידהה לש ובלב רמוכה תא ןכישש ןוויכ
 לרו־ךא הרימשלו הגשהל ןתינה ןיינק והז ןפש ,וב יולת־יתלב אוהשו םדאל
 /לש חורה־תרסחו תינוציחה תויאשומהש ,רבד לש ושוריפ .ינוציח ןפואב

 'רותב רכומ םדאהו ומצע םדאב םשגתמ ןיינקהש ךכ ידי־לע תלטובמ ןיינקה

 ,יטרפה ןיינקה לש ומוחתב ומצע םדאה םשומ וז ךרדב םלוא .ןיינקה תוהמ
 ןיא םדאב הרכהה תלטציא תחת .תדה לש המוהתב םשוה דתול לצאש םשכ
 תלילש לש ביקעה השומימ אלא ,הנררקע איה הדובעהש ,תינידמה הלכלכה
 לש תינוציחה ותוהמ םע תינוציח תוחיתמב םדאה ןותנ דוע אל *םדאה
 ןיינקה לש תוריתסה־תאלמ ותוהמל התעמ דפהנ ומצע אוה ־יטרפה ןיינקה
 ישממ ינוציה יוטיב ,םדאל ץוחמ היוצמה היווה תביחב םדוק היהש המ .יטרפה
 הלכלכש ־היה הארנ הליהת .רוכינל ,הנצקהה השעמל התע ךפהב ,םדאה לש
 ,ב״ויכו תימצעה ותוליעפב ,ותולת־יאב ,םדאב הרכהה ןמ תאצוי וז תינידמ

 ידי־לע איפיא תינתומ הניאו םדאה לש ותוהמב יטרפה ןיינקה תא תעבוק איה
 תויוהמ תניחב יטרפה ןיינקה לש בדיכו תוימואלה ,תוימוקמה תויועבקיהה

 1/3, מ. 383) ״תינידמה הלכלכה תרוקיבל סיקרפיישאר״ ,םלגנא .פ ׳ר ^
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 ,תיללכ ,תיטילופומסוק תוליעפ אופיא תחתפמ איה .הל הצוחמ תויוצמה

 הקיטילופה תרותב םמוקמב המצע תא הביצמו ןסר לכו גייס לכ הריסמה
 ידכ ךות םלוא .דיחיה ןסרהו דיחיה גייסה תניחב ,הדיחיה תויללכה ,הדיחיה
 תודסחתהה הווסמ תא הילעמ ריסהל הילע התוחתפתה לש ףסונה הכלהמ
 לכב תובשהתה־יא ךותמ — ןכ השוע איה ןכאו ,התויניצ לכב תולגתהלו הזה
 .תא הביצמ איהש העש — ןהב התוא תכבסמ וז הרוחש תויולגה תוריתסה

 ותוהמ תרותב ,ביקעו דדוחמ ןפואב ןכלו ,רתויב ידדצדח ןפואב הדובעה
 ,תוירוקמה היתוחנהל דוגינב ,וז הרות יכ החיכומ איהו ;רשועה לש הדיחיה

 ,תיעקרקה הטנרל תוומ תכמ תנתונ יהירה ,הנורחאלו .סדאל תניוע איה

 רוקמ רותב םייקה יעבטו ילאודיבידניא יטרפ ןיינק לש הנורחא הרוצ התואל
 וז תיעקרק הטגרל ־הדובעה לש התעונתב ירלת־יתלב חרואב רשוע לש
 ;אדירג ילכלכ יפוא התע הלביקו ילאדואיפה ןיינקה לש ויוטיב תא התוויהש

 אל .(ודראקיר תלוכסא) תינידמה הלכלכה םע דוע דדומתהל לגוסמ וניאש
 יסחי ופואב תרבוגו הלוע תינידמה הלכלכה לש תויניצה תדימש דבלב וז
 תועיפומ םינורחאה יניעבש ךכב ,ב״ויכו לימו ררראקירל דע ייס ךרד תימסמ
 טבמ תדוקנמ ־ רתוי תוריתס־תאלמו רתוי תחתופמ הרוצב היישעתה תונקסמ
 םירהףבמלו ,םדאה ןמ םירכונמל ,םהימדוקמ רתוי ,םיכפוה םהירה תיבויח
 רתוי תיבקע־^ישענו תכלוה תיעדמה םתטישש תמחמ קרו־ךא תאזו ;תעדמ
 ,אשונל הליעפה ותומדב יטרפה ןיינקה תא םיכפוה םהש ךכב .רתוי תיתימאו

 תושיי*רסהכ םדאה תאו תושייל םדאה תא תחא הנועבו תעב םיכפוה ונייהד
 תוריתסה־תאלמ תוהמל ןיטולחל תפפוח תואיצמבש הריתסהש ירה ,תושייל
 הניא היישעתה לש תכסכוסמה תואיצמהש דבלב וז אל .ןורקעכ הולביקש
 ירהש .ותוא תרשאמ איה ,הברדא ,ומצע סע ךסכוסמה הנורקע תא השיחכמ

 .הזה ךוסכיסה ןורקע אוה הנררקע

 ינאקרמה ׳הטישה ןמ רבעמה תא הווהמ ^ינק ר״ד לש תיטארקויזיפה ותרות
 ןיינקה לש ותוררופתה אלא הניא היטארקויזיפה .תימס םדא לא תיטסיליט
 תדוקנמ ותונתשה איה ןכלו ,תינידמה הלכלכה לש התואר תדוקנמ ילאדואיפה
 דאיפ ןושלב דוע רבוד אוה ןיא התעמש אלא ,שדחמ־ותמקה ,תאזה תוארה
 תדובע לעו עקרקה לע דמעומ רשועה לכ .תילכלכ ןושלב םא יכ ,תילאד
 דחוימ םויק־ןפוא קר איה ,לאטיפאק ןיידע הניא עקרקה .(תואלקחה) המדאה
 עקרקה םלוא .ונממ עובנלו יעבטה הדוחייב ןומט תויהל רומא ופרעש ,ולש

 ^■־:3,115018 ^ן^68מ^.7 (1694־1774) ^
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 קד מריכמ תיטסיליטנאקרמה הטישה ולאו ,ינ?בט1 יללכ דוסי תאז לבב איה
 הכז ,רמוחה ,רשועה טקייבוא .רשועה לש ומויק רותב הליצאה תכתמה תא
 רשוע רדגב ןירשימב אוהש ךכב ,עבטה יגייס ךותב הנוילעה תויללכל אופיא
 ,הדובעה תועצמאב קר םדאה ליבשב תמייק עקרקהו .עבט תרותב םג יאשומ

 לא רשועה לש תיביטקייבוסה ותוהמ רבכ תרבעומ ,ךפ םא .המדאה תדובע
 תינרציה הדובעכ דבלב המדאה תדובע קר תשפתנ ןיידע םלוא .הדובעה
 הרושק איה ,התטשפהבו התויללכב הדובעה הגשוה םרט ,רמולכ .הדיחיה
 ןפואב קד תרכומ איהו ירמוחה הסיסב לאכ םיוסמ יעבט דוסי לא ןיידע
 רוכינ תקזחב אלא הדובעה ןיא ןיידע ,עבטה ידי־לע עבקנה םיוסמ םויק
 אלא יללכ רצומכ ןיידע שפתנ וביא הרצומש םשכ ,םדאה לש רדגומו םיוסמ
 ןאכ תגשומ המדאה .המצע הדובעה ןמ רשאמ רתוי עבטה ןמ עבונה רשועכ

 ,לאטיפאקכ אלו ,םדאב יולת־יתלבו יעבט חרואב תמייקה היווהכ ןיידע

 לש טנמומכ תשפתנ הדובעה ,ךפיהל .המצע הדובעה לש טנמומכ ונייהד
 רשועה לש ,הנשיה תוינוציחה לש תוימ״ופעה הדמעוהש דכב םלוא .עבטה
 יכ־ףא) הרכוה ותוהמו רתויב טושפ יעבט דוסי לע ,אדירג אשומכ םייקה
 יחרכהה דעצה השענש ירה — יביטקייבוסה ומויקב (יקלח ןפואב קר הליחת
 ¬לחומב ,הדובעהש ךכ ידי־לעו רשועה לש תיללכה ותוהמ הרכוהש ךכ ידיילע

 ,םיטארקויזיפל חכוה .ןורקע ללכל התלעוה ,החטשפהב ל״ד ,תמלשומה התוט

 ןיא (הדיחיה תקדצומה טבמה תדוקנ איהש) תילכלכה טבמה תדוקנמ יכ
 .^ובע לש תדחוימ הרוצ אל יכו ,תרחא היישעת לכמ הנוש המדאה תדובע

 התוללכב הדובעה אלא ,הדובעה לש דחוימ יוטיבב וא דחוימ דוסיב הרושקה
 י .רשועה לש ותוהמ איה,

 לש אדירג־יאשומה ,ינוציחה דחוימה ויפוא תא השיחכמ היטארקויזיפה
 הליחת םלוא .רשועה תוהמכ הדובעה לע הזירכמ איהש ךכ ידיילע ,רשועה
 ןיינקה לש תיביטקייבוסה ותוהמ תניחב אלא טארקויזיפה ליבשב הדובעה ןיא
 תירוטסיה החכוהש וז איה וליאכ תיארנה ןיינקה תרוצמ תאצוי איה)יעקרקה
 איה .רכונמה םדאל יעקרקה ןיינקה תא קר תכפוה איה .(תטלשה הרוצכ
 (תואלקחה) היישעתה לע הזירכמ איהש ךכב ילאדואיפה ויפוא תא תלטבמ ^

 הטישה תא תלבקמו יתיישעתה םלועה תא החוד איה םלוא ;ותוהמ לעכ
 .הדיחיה היישעתה איה תואלקחהש הזירכהב ,תילאדואיפה

 — רשועה לש תיביטקייבוסה ותוהמ הגשוהש העשמ יכ וילאמ ןבומ

 — היישעת רותב המצע תא תעבוקה היישעתה ,תואלקחל דוגיבב היישעתה

 איה היישעתהש םשכ ןכש ,המצע־תריתס תא חיבו־היגמ תללוכ וז תוהמש ירה
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 ותוהמ תא הלש תיביטקייבוסה התוהמ ףא תללוכ ךכ ^,לטובש יעקרקה ןיינקה

 .ולש תיביטקייב׳מה
 םשכ ן יטרפה ןיינקה לש הנושארה ותרוצ אוה יעקרקה ןיינקהש םשב
 תמיוסמ הרוצכ קרו־ךא ותמועל היישעתה הליחת העיפומ ירוטסיה ןפואבש
 יזוח ךפ — (יעקרקה ןיינקה לש רדהושמה תימצכ ,קויד רתיל וא) ןיינק לש
 ,יטרפה ןיינקה לש תיביטקייבוסה תוהמה רבדב תיעדמה השיפתב הז ךילהת
 איה ןכמירהאל ךא ,המדא תדובעכ הדובעה העיפומ הליחת ;הדמעה לש

 " , .התוללכב הדובעכ תילגתמ
 איה היישעתהו ,הדובעה לש הרשועל ,יתיישעת רשועל ךפהנ רשועה לכ
 התוהמ איה תשורחה־תטישש םשכ ,התוללכתשה רמג ללכל העיגהש הדובעה
 יתיישעתה לאטיפאקהש םשכו (הדובעה לש :ירק) היישעתה לש תחתופמה
 , , ייטרפה ןיינקה לש תללכושמה תיאשומה ותומד אוה
 לע ותטילש תא איבהל יטרפה ןיינקה לוכי הז בלשב קר יכ ,ונא םיאור
 תירוטסיה המצועל רתויב תיללכה ותרוצב ךפהיהלו תוללכתשה ללכל םדאה

 .תימלוע
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 םזינומרקו יזפרפ ןיינק .ז

 וילדע ־יוצמ וניאו וזובואמ־יחלב אוה ןיינקל ןיינק־רדעיה ןיב דוגינה םלוא
 עיגה םרטש ־דוגינ תניחב ןיידע אוה ,תימינפה ותוהחייתה לא ליעפ סחיב
 .לאטיפאקה ןיבל הדובעה ןיבש דוגינב שפתנ ונניא דוע לכ ,הריתס ללכל

 תמדקתמ תוחתפתה אלל וליפא הנושארה ותומדב תולגתהל יושע הז דוגיב
 ותרוצב .בדיכו היכרותב ,הקיתעה ימורב םירבד ויהש יפכ ,יטרפה ןיינקה לש
 ,הדובעה םלוא .ומצע יטרפה ןיינקה ידי־לע עבקנכ עיפומ אוה ןיא ןיידע וז

 ,לאטיפאקתו ,ןיינק־רדעיהכ יטרפה ןיינקה לש תיביטקייבוסה ותוהמ תניחב

 יטרפה ןיינקה תא םיווהמ ,הדובע־־רדעיהכ תיביטקייבואה הדובעה תניחב
 ףאושה ליעפ םחי ךכ תמחמ אוהש סחי ,וז הריתס לש רתויב חתופמה סחיכ

 .ונורתפל

 הליחת .תורכנתהה לש הכרד יפ לע תישענ תורכנתהה לש ^ הלוטיב
 תשפתנ הדובעהש תורמל ,יביטקייבואה ודצ תא קר יטרפה ןיינקב םיניחבמ
 ■"הזכש תרותב" ולטבל שיש ,לאטיפאקה אופיא אוה ומויק ןפוא ,ותוהמכ
 ןיינקה לש ותותיחשל רוקמכ הדובע לש סיוסונ ןפוא םישפותש וא .(ןודורפ)
 תדמעה תניחב אוה הז הדובע ןפואש ןוויכ ,םדאה ןמ רכונמה ומויקלו יטרפה
 הדובעכ ןכליא תשפתנה הדובעה לש הלוציפ תקזחב אוהו הגרד התוא לע םלוכ

 תוחפל ■האורו'רזוח םיטארקויזיפל םאתהבש ,היירופ לשמל ךכ .תישפוח הניאש
 לע זירכמ תאז תמועל ןודניס־ןס ולאו ,תחבושמ הדובעכ המדאה תדובע תא
 םיניישעתה לש ידעלבה םנוטלשל ןכל ףאושו תוהמ לעכ תיתיישעתה הדובעה

 . .םילעופה לש םבצמ תבטהלו

 אע הליחת ,יטרפה ןיינקה לוטיב לש יבויחה ויוטיב אוה ונזינומוקה ,ףוסבלו
 הנושארה ותומדב (1 והירה ,ותויללכב הז םחי ושפותב .יללכ יטרפ ןיינק דרד'
 הזכש תרותב .יטרפה ןיינקה םחי לש תוללכתשההו היצזילסרבינואח קרו־ךא
 ידב דע יצפחה ןיינקה לש ונוטלש קזחתמ הליחת :לופכ ןפואב הלגתמ והירה
 רותב לוכה לש םתושרב תויהל לגוסמ וניאש 'המ לכ סורהל ףאוש אוהש ךכ
 תולעבה .ב״ויכו ןורשכמ תומילאה ךרד לע םלעתהל הצור אוה ;יטרפ ןיינק
 1 םויקה לשו םייחה לש הדיחיה תילכתה וליבשב איה תיעצמא־יתלבה תיזיפה

 םחי ;םדאה־יבב ללכ תלחנל הכפה םא יכ הלטוב אל לעופה לש ותוליעפ
 ,וז תוחתפתה .םיצפחה םלועל הייליהקה לש הסחי ראשב יטרפה ןיינקה

 לש ופוסב תאטבתמ ,יללכה יטרפה ןיינקה תא יטרפה ןיינקה לומ הדימעמה
 ןיינק לש הרוצ םה םדצמש) ןיאושינה תמועלש ,ךכב תימהבה התרוצב רבד
 יפותיש ןיינקל השאה תישענ ובש ,םישנב ףותישה דמעומ (ידעלב יטרפ

 .^ן11נ16ןכ11מ§ ^
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 לש יולגה ודוס אוה םישנב ףותישה לש הז ןויער יכ ,רמאיהל ןתינ .יללכו
 תונזה לא ןיאושינה ןמ תרבוע השאהש םשכ .הז הבשחמ־^רסחו םג םזינומוק
 סחימ ,םדאה לש יאשדמה ומלוע ונייהד ,רשועה םלוע לכ רבוע ךכ ,תיללכה
 .הייליהקה םע תיללכה תונזה סחי לא יטרפה ןיינקה לעב םע ידעלבה ןיאושינה

 ינקסמה ויוטיב אלא וניא ,לכו־לכמ םדאה לש ותוישיא תא ללושה ,הז םזינומוק
 ללכל המצעתנש תיללכה האנקה .וז הלילש ומצעב הווהמה ,יטרפה ןיינקה לש
 הקופיס לע האבה עצבה־תרואת העיפומ הבש תרתסנה הרוצה אלא הניא חוכ
 תוחפל תונפומ הזכש תרותב יטרפ ןיינק לעב לכ לש ויתובשחמ .תרחא ךרדב
 ךכ ^,לנה״תאוושהו האנק לש ךרד לע ונמיה״רישע יטרפ ןיינק לכ יפלכ
 אלא וניא םגה טסינומוקה ,תורחתה לש התוהמ תא וליפא םיווהמ וללהש
 עובקה םומינימה םיסב לע לכה־תאוושה לשו האנקה לש יפוסה ןלולכיש
 יטרפה ןיינקה לש הז לוטיב ןיא המכ דע ,העובקו תלבגוזנ הדימ ול שי .שארמ

 תוברתה םלוע לכ תא תטשפומה ותלילש החיכומ תאז ,תיתימא השיכר תקזחב
 ־רסחו ינעה םדאה לש תיעבט־יתלבח תוטשפה לא הגיסנהו היצזיליביצהו
 םרט אלא ,יטרפה ןיינקל רבעמ לא עיגה אלש דבלב רז אל רשא ,םיכרצה

 .רקיע־לכ וגישה

 לאטיפאקה םלשמש רכשה ןודרשו הדובעה תופתוש אלא הניא הייליהקה
 םילעומ הז סחי לש וידדצ ינש .יללכ טסילאטיפאק רוחב הייליהקה ,יפותישה
 לאטיפאקהו ,וב ןרתנ רחא לכש בצמה רותב הדובעה ;המודמ תויללכ תגרדל

 .הייליהקה לש תורכומה התמצועו התויללכ רותב

 לש הפררחה התחפשו ןיסנואה־השעמ התויה תניחב ,השאה לא סחיב
 םדאה יוצמ הבש תיפוסניאה התחשהה יוטיב ידיל האב ,תיתרבחה הרואתה
 הלגנהו יולגה ,יטלחהה ,יעמשמדחה ויוטיב תא אצומ הז סחי ןפש ;ומצעל
 םייעצמא־יתלבה דימה־יסחי םישפתנ ובש ןפואבו השאה לא רבגה לש וסחיב
 אוה והער לא םדאה לש יחרכההו יעבטה ,יעצמא״יתלבה סחיה .סייעבטהו
 עבטה לא םדאה לש וסחי ולא םייעבט ןימ־יסחיב .השאה לא רבגה לש רסחי
 ףא ןירשימב אוה םדאה לא וסחיש םשכ ,םדאה לא וסחי ףא ןירשימב והירה
 הז סחיב •,רמוא הרוה .ומצע ולש תיעבטה ותועבקיה לא ,עבטה לא וסחי
 תוהמה תכפוה הבש הדימה לילעבדדדבועב תיצמתמו ינשוח חרואב תילגתמ
 .םדאה לש תישונאה ותוהמל רפוה עבטהש וא םדאה ליבשב עבטל תישונאה

 1ד1־^611161־1ע22 2

 ובימ־ןב רוצי לאכ והער לא םדאה לש וסחי םג אוהש ,0^ן;111נב§8ע6ג;1:^1ן;מ18 ^
 .ןימ־ירשק םגו
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 לש ויפ1אמ .םדאה לש ותוחתפתה תגרד לכ תא דירעהל ןתינ הז סחי ךותמ
 רמצע תא גישהו ,םדאל ,ועמדב רוציל םדאה השענ המכ דע עבונ הז סחי
 םדאה לש רתויב יעבטה סחיה אוה השאה לא רבגה לש וסחי ? הזכש תרותב
 תישונא איה םדאה לש תיעבטה ותוסחייתה המכ דע ררבתמ הז סחיב .םדאל
 ךפהנ ישונאה ועבט המכ דע ,ויבגל יעבטל ישונאה וביט ךפהנ המכ דע וא
 המכ דע ,ישונא ךרוצל ךרוצה ךפהנ המכ דע ררבתמ הז סחיב .עבטל ויבגל
 איה תילאודיבידניאה ותייווה המכ דע ,וליבשב ךרוצל תלוזה אופיא ךפהנ

 .ונימרב רוציכ ותוהמ תחא הנועבו תעב ויבגל
 תחא אלא וניא ,סגה םזינומוקה ,יטרפה ןיינקה לש ןושארה יבויחה ולוטיב

 תופתוש לש הלטציאב ףטעתמה יטרפה ןיינקה תתהשה לש תולגתהה תורוצמ
 .תיבויח

 וא יטארקומד םא ןיב ,ועבטב יטילופ ןיידע אוהש (א) םזינומוקה (2
 ןיינקב ןיידע עוגנו םלשומ־יתלב והירה *,הנידמה לוטיב םע (ב) ןיטופסד
 םזינומוקה רבכ עדוי וללה תורוצה יתשב .םדאה לש ורוכינב רמולכ ,יטרפ
 םלוא ן תורכנתהה לש הלוטיב ,ומצע לא ותביש ,םדאה לש ותייחת אוה יכ
 םרט הדימ התואבו יטרפה ןיינקה לש תיבויחה ותוהמ תא גישה םרטש יפל
 יטרפה ןיינקה ילבכב ןיידע זוחא וחירה ,םיכרצה לש ישונאה םעבט תא ןיבה

 *.ותוהמ תא אל ךא ׳יטרפה ןיינקה * גשומ תא רבכ שפת םנמא .וב עוגנו

 'ותורכנתה תניחבבש יטרפה ןיינקה לש יבויחה ולוטיב רותב םזינומוקח (3
 ידי־לע תישונאה תוהמה לש תיתימא השיכר רותב ןכלו ,םדאה לש תימצעה

 .׳^דאה לש תעדומהו האלמה ותביש אופיא אוה םזינומוקה .וליבשבו םדאה

 יאולמב תעצבתמ וז הביש רשאכ ,ישונא םדא ל״ר ,יתרבח םדא לאכ ומצע לא .
 םזילארוטאנ רותב ההז והירה הז םזינומוק .הכ דעש תוחתפתהה לש רשועה
 אוה .םזילארוטאנ םע ההז והירה םלשומ םזינמוה רותבו ,םזינמוה םע םלשומ
 אוה .םדאל םדאה ןיב ,עבטה ןיבל םדאה ןיבש דוגינה לש יתימאה ןורתפה
 * םיאשומה תריצי ןיב *,תוהמה ןיבל ^ םויקה ןיבש תוחיתמל יתימאה ןורתפה

 םזינומוקה ,םדאה־ןימל דיחיה ןיב ,הרכהל תוריחה ןיב ^",ימצעה שומימה ןיבל

 -^11£1161ג11מ§ (165 31^8.8,1;8 * ״

 וןע65811 *

 x15£ז;6מ,2 י

 ו^686מ *
 ■ע61־§6§61ב8<^(ג1101ב111^ *
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 .וזכש תרותב המצע תא הריכמה הירוטסיהה לש הרותפה התדיח אוה !
 רמוקה לש תישמזנה ותרוה תניחב ,הירוטסיהה לש התוחתפתה לב ,ןכליא י
 תא הווהמ ,תבשוחה ותעדות תניחב םג ומכ (יריפמאה ומויק תדלוה) םזינ
 ןיידע אוהש םזינומוק ותוא ולאל ;!תווהתה לש תעדומהו תגשומה תוחתפתהה
 יטרפה ןיינקל תודגונמה תומיוסמ תוירוטסיה תורוצב שקבמ ללכושמ־יתלב
 קתנמ והירה ךכ םשלו ,רבכ םייקש המ לע תססובמה ,תירדממיה ההכוה ׳י■
 ^^לדראגליוו ^^הבאק דוחייב) תוחתפתהה לש םידדוב תודוסי םרשקהמ 1

 תאזב .ולש ןיסחויה־תלשוש תרהטל החכוהכ םתוא ביצמו (הז סוס לע םיבכור 1
 םאשו ויתוחנה חא רתוס וז תוחתפתה לש יראה־קלחש ךכ לע עיבצמ והירה 1
 .תתתוהזנל ותרמוי תא הכירפמ רבעשל ותייווחש ירה ,םעפייא םייק היה ןכא !

 תינכפהמה תוחתפתהה לכ תא איבמה חרכהה תא הלקנ־לע ןיבהל ןתינ
 ,יטרפה ןיינקה לש ותוהתפתהב ,יטרואיתה םג ומכ ,יריפמאה הסיסב תא תולגל

 .הלכלכב ונייהד
 ירמוחה יוטיבה והירה ,ןירשימב ינשוח אוהש הז ירמוח יטרפ ןיינק
 איה — הכירצהו רוצייה — ותעונת .םירכונמה םיישונאה םייחל ינשוחה ;
 וא ושומימ לש ונייחד ,חב דעש רוצייה לכ תעונת לש תינשוחה תולגתהה 1
 בדיכו תונמא ,עדמ ,רסומ ,טפשמ ,הנידמ ,החפשמ ,תד .םדאה לש ותרשממ |
 יבויחה ולוט״ב .םהילע לח יללכה וקוחו רוצייה לש םילדבנ םינפוא אלא םניא 1
 ולוטיב ןכ םא והירה ,םיישונאה םייחה תשיכר תניחב יטרפה ןיינקה לש |

 ןמ ,החפשמה ןמ ,תדה ןמ םדאה לש ותביש :רהא ןרשל .רוכינ לכ לש יבויחה
 ומצעלשכ יתדה רוכינה .תיתרבחה :ירק ,תישונאה ותייווה לא ב״ויכר הנידמה
 ילכלכה רוכינה ולאו ,םדאה לש ותוימינפ תעדות לש המוחתב קרו־ךא שחרתמ
 .םידדצה ינש תא אופיא ףיקמ ולוטיבו — םייתואיצמה םייחה לש םרוכינ אוה

 תונושה תומואה לצא התישארב הנוש אהת וז תוחתפתה יכ וילאמ ןבומ ,
 המוחתב םעה לש םירכומהו םיישממה וייח םילהנתמ הבש הדימל םאתהב

 םייח םהש הדי?נל םאתהב ,ינוציחה םלועה לש ומוחתב וא העדותה לש 1
 ¬יתאה םלוא ,(ןנ1א) םזיאיתאה םע חתופ םזינומוקה .םיישממ וא םיילאידיא

 ^^.הטשפה ובורב אוה םזיאיתאה ןבש ;םזינומוק 1ת1יהמ ןיידע קוחר ^

 דסיימו "היראקיאב תועסמ" רפסה לעב ,0^1611116 0^1כ6ן; (1ז8ע-1856) גג
 .ב״הראבש יוניליאב הידאקיא תיפוטואה הבשומה

 .היירופ ידימלתמ .ע1־6115013 (1810-1856) ג2
 אלא הניא תונזה" :האבה הרעהה תא ןוילגה ילושכ סקראמ ףיסומ הז םוקמכ גג
 תא קר אל ללוכה סהי איה תונזהש רחאמו ,לעופה לש תיללכה תונזל םיוסמ יוטיב
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 *פומ תיפוסוליפ היפורתנליפ אלא םזיאיתאה לש היפורתנליפה ןיא ןכליא

 .תלועפל הנכומו תישממ תהא הנועבו תעב איה טזינומוקה לש וז ולאו ,תטש

 לסובש יאנתב ותלוז תאו ומצע תא ,םדאה תא םדאה רצוי דציכ וניאר
 תוליעפה אוהש ,אשומה הווהמ דציכ וניאר ;יבויח חרואב יטרפה ןיינקה
 םדאה יבגל ומצעדלש ותייווה חא ןה ,ולש תילאודיבידניאה תיעצמא־יתלבה
 הדובעה רמוה ןה םירוהמ ךכל המודב .ויפלכ הלה לש ותייווה תא ןהו רחאה
 וז העונת לש ,האצומ תדוקנ תא םג ומכ ,התאצות תא אשונ רותב םדאה ןהו
 לש תירוטסיהה ותויחרכה הנומט וז אצוונ־תדוקנ תויהל תבייח איהש ךכבו)
 תוחתפתהה לש יללכה היפוא אוה יתרבזזה יפואה ירה ,ןכ םא .(יטרפה ןיינקה
 ־לע איה ףא תרצונ ךכ ,םדא תרותב םדאה תא תרצוי הרבחהש םשכ ;הלוכ
 ;ןתורצוויהדפוא יפל ןהו ןנכות יפל ןה ,ןה תויתרבח חורהו תוליעפה .וירי

 תמייק עבטה לש תישונאה ותוהמ .תיתרבח הורו תיתרבח תוליעפ תקזחב ןה
 םע הקיזה תא וליבשב איה חורהמ ןאכ קר ןכש ;יתרבחה םדאה ליבשב קר
 דוסי תא ,וליבשב תלוזה לש ומויק תאו תלוזה ליבשב ולש ומויק תא ,םדאה
 ישונאה ומויקל סיסבה תא אוה הווהמ ךכ קר ;תישונאה תואיצמה לש םייחה
 ךפהנ עבטהו ישונאה ומויקל יעבטה ומויק ול השעב ןאכ קר ,ומצעדלש
 ןיבש תללכושמה תיתוהמה תודחאה אופיא איה הרבחה .וליבשב ישונאל
 םדאה לש םשגומה םזילארוטאנה ,עבטה לש תיתימאה ותייחת ,עבטל םדאה

 ' .עבטה לש םשגרמה פזינמוההו

 תיפותיש תוליעפכ קרו־ךא תומייק תיתרבחה חורהו תיתרבחה תוליעפה ןיא
 ^עמישה חורהו תוליעפה ,תאז םע דחי ,ןירשיזנב תיפותיש חורכ וא ןירשימב

 '^ע אתורבח ידכ ךות תורשאתמהו תואטבתמה חורהו תוליעפה ונייהד ,תויפ .

 תויתרבחה לש הז רישי יוטיב הלוע רבש םרקמ לכב ושחרתי ,םירחא םישנא
 .העבטל םיאתמ אוהש וא תוליעפה לש הנכות ךותמ

 םיתעל קרש תוליעפ וזו) ב״ויכר יעדמ חרואב ליעפ ינאש העש וליפא
 ינירה ,(םירחא םישנאל תיעצמא־יתלב הקיז ךות העצבל לוכי ינא תוקוחר
 ןותנ יתוליעפ רמוח קר אל .םדא רותב ליעפ ינאש ןוריב יתרבח ןפואב ליעפ

 ימצע־ילש ימויק וליפא ;יתרבח רצותכ — הגוהה ליעפ הבש ,ןושלכ יל
 ליבשב ימצעמ השרע ינא ,ימצעמ השוע ינאש המ ירהש ,תיתרבח תוליעפ איה ־

 .יתרבח רוציכ יתעדות ךותמו הרבחה

 םגש ידה — רתוי רוע הלודג ןורחאה לש ותותיחשו — יאנזה תא םג אלא הנוזה
 ".וז הירוגטאקב ללכנ ב״ויכו טסילאטיפאקה

 עע63611861מ,1161ז:

 .י״התכב עיפומש יפכ ,"8611נ61־" אלו "3611;611" ןאכ סרוג ינא
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 היחה ותומדש ןיינע לש תיטרואיתה תומדה אלא הניא תיללכה יתעדות
 תיללכה העדותה הווהמ םויכ ולאו ,תיתרבחה תושיה ,תישזנמה הייליהקה איה
 ףא הווהמ ןכל .םלומ איה תבצינ וזכש רותבו םיישממה םייחה ןמ הטשפה

 רוציכ תיטרואיתת יתייווה תא תאזכש תרותב תיללכה יתעדות תוליעפ
 .יתרבה

 .דיחיל דוגינב הטשפהכ "הרבהה" תא עובקלו רוזחלמ עונמל שי רקיעב

 עיפומ אוה ןיא םא וליפא — רייה-יוטיב .תיתרבחה תושיה אוה דיחיה
 םידיחי םע תחא הנועבו תעב עצובמה ,יפותיש םייח־יוטיב רוחב ןירשימב
 וייח .םייתרבחה וייח לש םרושיאל ינוציח יוליג אופיא והירה — םירחא
 ,הזמ חז אופיא םינוש םניא רנימךב רוציכ וייחו םדאה לש םיילאודיבידניאה

 רתוי לדבנ ןפוא חרכהב אוה םיילאודיבידניאה םייחה לש םויקה־ןפואש לככ
 ־ןב רוציכ םדאה ייחש לככ וא ,ונימ־ןב רוציכ םדאה ייח לש רתוי יללכ וא

 .םיילאודיבידניאה וייח לש רתוי םייללכ וא רתוי םילדבנ םייח םה ונימ

 רזוחו םיישממה םייתרבחה וייח תא םדאה רשאמ ונימךב רוציכ ותעדותב
 ונימךב רוציכ םדאה ייח ,ךפיהלו !הבשחמב ישממה ומויק תא רצויו
 תניחב וב םימייקו רתויללכבו ונימ־ןב רוציכ םדאה לש ותעדותב םירשאתמ

 .בשוח רוצי ותויה
 השוע וז ותרןל׳חוימ אקוודו ,ונימב־דחוימ דיחי אופיא אוהש לככ — םדאה
 אופיא והירה — ישממ ילאודיבידניא יתרבח רוצילו םואודיבידניאל ותוא
 בשחנה יביטקייבוסה המויק ,תילאידיאה תוילאטוטה ,תוילאטוטה תאז םע דחי
 וחורו ותומד רותב תואיצמב םייק אוה .המצע ליבשב הרבחה לש שגרומהו

 .םיישונאה םייחה ייוטיב לש לכה־ךסו יתרבחה םויקה לש תישממה

 תודחא תווהמ ןהירה תאז םע דחי ךא ,אופיא תולדבנ היווההו הבשחמה
 .תהא

 רתוס אוהש הארנו דיחיה לע ןימה לש ירזכאה ונוחצנ אוהש הארנ תוומה
 תרותבו ,םיוסמ ונימ־ןב רוצי אלא וניא םיוסמה דיחיה לבא ;םתודחא תא

 .התומת־ןב וחירה הזכש

 תעב השענ םדאהש ךכל ינשוח יוטיב אלא יטרפה ןיינקה ןיאש םשכ (4
 אוה וייח יוטיבש ,ומצעל ישונא־יתלבו רז אשומו ומצעל אשוונ תחא הנועבו
 ףא ךכ ,הרז תושממל תישענה ותונקורתה איה ותושממתהש ,וייח רוכינ
 תינשוח השיכר תקזחב אוהש הז לוטיב !יטרפה ןיינקה לש יבויחה ולוטיב
 וגישהל ןיא ,םדאה לש ולעפמ לשו יאשומה םדאה לש ,וייחו םדאה תוהמ לש
 ךרד לע ותוארל ןיא ,תידדצדההו תיעצמא־יתלבה האנהה ךרד לע קרו־ךא
 ןפואב תידדצלכה ותוהמ תא ומצעל שכור םדאה .אדירג "שי״הו תולעבה
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 ,*דייאד ,םלועה לא ויתויוסהייתהמ תחא לפ .םלש םדאפ ונייהד ,ידדצלכ

 ,הלועפ ,הייצר ,השגרה ,תוננובתה ,הבישח ,העיגנ ,המיעט ,החרה ,העימש

 תונוכת ןתוא םג ומכ תוילאודיבידניאה ויתונוכת לכ :רבד לש ורוציק ,הבהא
 ,ונייהד) תיאשומה ןתוליעפב ןהירה ,ןתרוצ יפל ןירשימב תויפותיש ןהש
 התשיכר .אשומ ותוא לש ותשיכר תביחב (אשוזנה לא תסחייתמה ןתוליעפב

 תישונאה תואיצמה לש התוליעפ איח אשומה לא הסהיו תישונאה תואיצמה לש
 תובר היתויוליעפו תישונאה תוהמה תועבקיהש םשכ ,םינפ־־תבר איה ןכל)
 ןפש ,ישונאה לבסהו תישונאה תישעמה החלצהה איה וז השיכר !(ןה םינפ

 .םדאה לש ימצעה וקופיס והירה תישונא ךרדב גשומ אוהשכ לבסה

 והשלכ אשומש ךכ ידכ דע םיידדצדחלו םישפיטל ונתוא השע יטרפה ןיינקה
 לאטיפאקכ ןכ םא םייק אוה רשאכ ,ונתולעבב אוה רשאכ קרו־ךא ונלש אוה
 ותוא םילכוא ונא רשאכ ,ןירשימב ונידי־לע קזחומ אוהשכ וא ונליבשב
 :רבד לש ורוציק — ב״ויכו וב םירד ,ונפוג לע ותוא םיאשונ ,ותוא םיתושו

 ולא םיבוש שומימ־ינפוא גישמ יטרפה ןיינקה םלוא .וב םישמתשמ ונא רשאכ
 ייזז םה סהיעצמא םה ולאש םייחהו ,אדירג היחמ־יעצמא רותב תולעב לש

 .לאטיפאקה תריציו הדובעה ,יטרפה ןיינקה

 לש טושפה םרוכינ אופיא אב םיינחורהו םיינפוגה םישוחה לכ לש םמוקמב
 תוהמה תא דירוהל ךרוצ היה ׳*."יל שי" רמואה שוחה :םישוח םתוא לכ
 ךותמ םלועה ריוואל איבהל לכותש ידכב הז טלחומ ינרע תגרדל תישונאה
 21״ב םק ׳ר "יל שי" לש הירוגטאקה לע) התוימינפ רשוע תא המצע

 גז^(״תונוילג
 ישוח לכ לש המילשה היצפיצנמאה ארפיא אוה יטרפה ןיינקה לש ולוטיב ׳
 םישוחש ךכ תמחמ אקווד וזכ היצפיצנמאה שפתנ הז לוטיב ,ויתולוגסו שונא
 ןיעה .דחי םג תיביטקייבואו תיביטקייבוס ,םיישונא ושנגנ ולא תולוגסו ולא
 םדאב ורוקמש ישונא אשומל השענ האשומש םשכ תישונא ןיעל התשענ
 דאיתל ןירשימב םישוחה ארפיא ושענ םהלש סיסקארפב .ותילכת אוה םדאהו
 אוה ומצע ץפחה םלוא ,ץפחה לש ומשל ץפחה לא םיסחייתמ םה .םינקיטר
 ודביא האנההו ךרוצה .ךפיהלו ,םדאלו ומצעל תישונא תיאש-ומ תוסחייתה
 תלעותהש ךכב אדירגרתויתלעות תא דביא עבטהו יכונאה םעבט תא אופיא "

 ,תישונא תלעותל הכפה

 ס81■ 8![מנב <163 118,136118
 ,46—33 ׳םע ,(ז״טשת ,םילשרדי) רבוב תרודהמ ,״םייללכ םיבתכ״ ,סה השמ ׳ר

 .ןאכ םהל זמרמ סקראמש םירבדל
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 ףסונ ,ימצע ילש יתשיכרל תלוזה לש וחודו וישוח וכפהנ ךכל המודב
 התומדב תויתרבח תונוכת ןכ םא תורצונ וללה תויעצמא־־יתלבה תונוכתל

 םידחא םישנא םע תיעצמא־יתלב אתורבחב תוליעפה ,לשמל ן הרבחה לש
 .סיישונאח םייחה תשיכר לש םינפואה דחאלו םייחה״ייוטיבמ דחאל התשענ

 ןיעה רשאמ תרחא הרוצב םירבדמ תינהנ תישונאה ןיעהש וילאמ ןבומ
 .ב״ויכו הסגה ןזואה ןמ תרחא הרוצב תישונאה ןזואה ,תישונא־יתלבה ,הסגה

 אשומל ול השענ הזש העשמ אשומב ומצע תא דבאמ וניא םדאה :וניאר ידה
 ול השענ אוהש ךכ ידי״לע קר רשפאתמ הז ןיינע .יאשומ םדאל וא ישונא
 ול תישענ הרבחהש םשכ ,יתרבח רוציל השענ ומצע אוהשו יתרבח אשומל

 .הז אשומב תוהמל
 הרבחב ןותנה םדאה יבגל םוקמ לכב תיאשומה תואיצמה תישענ רשאכ קר
 לש םתואיצמל ןכלו תישונא תואיצמל ^ףםיישונאה תונורשכה לש תואיצמל
 זא .ומצע לש היצזיביטקייבואל סיאשומח לכ םישענ זא קר ,ולש ויתונורשכ
 ויאשומל םה םישענ זא ,ותוילאודיבידניא תא םישמממו םיאשומה םירשן?מ
 יולת הז ןיינע ,ולשל םה םישענ דציכ .אשומל וסצע םדאה ךפוה זא ,ולש
 ויפוא והז ןפש !ליבקמה ישונאה רשוכה לש ועבטבו אשומה לש ועבטב
 [יעל :שומימה לש ישממה דחוימה ןפואה תא רצויה הז סחי לש רדגומה

 ןיעה לש־דדאשומ אוה הנוש ןכאו ,ןזואל רשאמ רחא ןפואב אשומה הלגתי•
 ,דחוימה וביטב אקווד אוה ישונא רשוכ לכ לש ודוחיי .ןזואה לש האשוממ

 יאשוונה ומויק לש ,היצזיביטקייבואה ךילהת לש דהוימה ןפואה םג רמולכ
 םא יכ ,הבשחמה ךרד לע קד אל יאשומה םלועב שממתמ םדאה .יחה ,ישממה

 .וישוח לכב
 וז איה הקיזומה קרש םשכ :תיביטקייבוס תאז גישנ םא וא ,רחא ןושל
 רתויב הפיה הקיזומל ןיאש םשכ ,םדאה לש ילקיזומה שוחה תא תררועמה
 ,הליבשב אשומ איה ויא ,תילקיזומ־יתלבה ןזואה ליבשב תועמשמ םוש

 אופיא םייק תויהל לוכיו יתונודשכמ דחא לש ורושיא אלא וניא אשומה ןפש
 םשכ !תויביטקייבוס תולוגסב יליבשב םימייק יתונורשכש םשכ קר יליבשב
 שי)וליבשב שוח יל שי דוע לכ יליבשב תמייק והשלכ אשומ לש ותועמשמש

 וישוחמ יתרבחה םדאה לש וישוח םינוש ךכ — (םיאתמ שוחל קר תועמשמ הל

 1116118011110116 ■\¥6561181?:1י8^1;6
 ,דהאכ "תועמשמ״ו "שרח" התועמשמש 511111 הלמב סקראמ שמתשמ ןלהלו ןאכ
 לגוסמ וניאש ןוויכ דספנ אצוי אוהש דודב ךא ,ןיינעה יפל אוה םוקמ לכב םוגרתהו

 .הז תויועמשמ־לפכ רזהשל
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 לש ךלוהו־שרפנה יאשוממ רשועה תועצמאב קר .יתרבח־יתלבה םדאה לש
 ,תילקיזומ ןזוא :תיביטקייבוסה תישונאה תוינשוהה רשוע רצובו חפוטמ םדאה

 ן קופיסל עיגהל טילגוסמה םישוח .* רבד לש ורוציק ,הרוצה־יפיל השיגרה ןיע
 ן ,םישוחה תשמח קר אל ■ן3ש .םיישונא תונורשכב םמצע תא םישמממהו ישונא

 1 הבהא ,ןוצר) םיישעמה ^שוחה ,םיינחורה םישוחה םשב יורקש המ םג אלא

 ן םירצונ ,םישוחה לש םתוישובאו תישונאה תוינשוחה .*תחא הלמב ,(בדיכו
 :! םזז13יו3ו םתחצתיה .שנאומה עבטה ,םאשומ לש ומויק תועצמאב קרו־ךא

 1 םישוחה .הכ דעש תימלועה הירוטסיהה לכ לש הלעפמ אוה םישוחה תשמה לש

 ן ליבשב .דבלב תלבגומ תועמשמ םהל שי םיסגה םיישעמה םיכרצל םיפופכה
 1 ויפואל קר אלא לכאמה לש תישונאה הרוצל םויק ןיא בערב עווגה םדאה

 } ןיאו ,רתויב הסגה ותרוצב םייק תויהל לוכי ,ודידל ,ןוזמה .ןוזמכ טשפומה

 ךרצנה םדאל .תיזנהבה הנזהה תוליעפמ וז הבזה תוליעפ רתומ המ רמול
 רחוסה !ויבגל תועמשמ ול ןיאו תוזחמב הפיל שוח ןיא תוגאדב דורטהו
 דהוימה הביטו היפדי תא אל ךא ,ירחסמה הכרע תא קר האור תורקי םינבאב
 תוהמה לש התכיפה ךותמ .תובוט םינבאל שוח ול ןיא !הבוטה ןבאה לש
 ראית הניחבמ ןהו תישעמ הניחבמ ןח ,אופיא בייחתמ תיאשומל תישונאה
 םיישונא םישוח רוצילו םיישונאל םדאה־ישוח תא ךופהל שי יכ ,תיטד

 .תיעבטהו תישונאה תוהמה לש רשועה לכל םימיאתמ

 תועצמאב וז תיתוברת תוחתפתהל רמוחה תא הלגמ הווהתמה הרבחהש םשכ
 הרבחה ךכ ,וב םיכורכה ,ינחורהו ירמוחה ,לבסהו רשועה לע ,יטרפה ןיינקה

 רשועה לכב םדאה תא תדמתמה התואיצמ תרותב תרצוי התווהתנ רבכש
 .םקמוע לכל םישוחה לכב רישעה םדאה תא ,ותוהמ לש■

 *קייבראו םזיביטקייבוס םידבאמ יתרבחה בצמב קר דציכ אופיא ונא םיאור

 רותב םייפוא תא ,תוליבסו תוליעפ ,םזילאירטאמו םזילאוטיריפס ,םזיביט
 קרודא םייטרואיתה םידוגינה לש םנורתפ ןכתיי דציכ ונא םיאור !םידוגינ
 םנורתפ .םדאה לש תיטקארפה היגרנאה תועצמאב קרודא ,השעמה ךרד לע
 ןיאש תישממ םייח תיעב אלה אלא ,דבלב הרכהה לש הדיקפתמ אופיא וניא
 תיטרואית היעבכ התוא הגישהש םושמ אקווד ,הרתופל הלוכי היפוסוליפה

 .אדירג

 ןפואב תמייק איהש יפכ היישעתהו היישעתה תודלות דציכ ונא םיאור
 תישונא היגולוכיספ ,םיישונאה תונורשכה לש חותפה רפסה אלא ןניא יאשומ
 תוהמה לא תסחייתמכ הכ דע הגשוה אל וז הירוטסיה .תינשוח הגשהל תנתינה
 תאח ז אדירג ינוציח ינתלעות םחי לש תואר תדוקנמ השפתנ אלא תישונאה
 םיישונאה תונורשכה תא גישהל היה ןתינ רוכינה בצמב תואצמיה ךותמש ןוויכ
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 לע קרו־ךא ונימ־ןב רוצי רותב םדאה לש תישונאה ותוליעפ תאו םיישממה
 ׳יללכה־טשפומה היפואב הירוטסיהב וא ,תדב — יללכה ישונאה םויקה ךרד
 ןתינש) ימוימויה ירמוחה רוצייה .ב״ויכו תורפסב ,תונמאב ,הקיטילופבב
 הגשהל תנתינ וז תיללכ תוחתפתהש םשכ וז תיללכ תוחתפתהמ קלחב וגישהל
 ונייהד ,הדובע התיה הכ דעש תוליעפה לכ ןכש ,רוצייה לש דחוימ קלחכ
 תרוצב וניניע דגנל הלגתמ הז רוציי ~ (המצעל תרכונמה תוליעפ ,רוציי
 דהמה ויתונורשכ תניחב ,תרכונמ הרוצב ,סיליעומו םירז ,םיינשוח םיאשומ
 תויהל םלועל לכות אל היגולוכיספ םוש .םיאשומל וכפהנש םדאה לש םיית
 ,היבגל םותחה רפס רדגב הז רפס ראשיי םא יתימא ןכות לעבו ישממ עדמל

 .רתויב השיג־תלקו תישחומ הרוצב םייקה הירוטסיהבש דצ ותואמ םלעתת םא

 הדובעה לש הז םוצע הטשמ זובב םלעתמה עדמ לע בושחל רשפא המ
 תוליעפה לש הז בר רשועש ,ותמאתהי־רסות תא ומצעב שח וניאר תישונאה
 ו תחא הלמב אטבל ןתינש המל ילוא טרפ המואמ ול רמוא וניא תישונאה

 ? ״םיסג םיכרצ״ ,״םיכרצ״
 בחרתמו ךלוהה רמוה םמצעל ושכרו המוצע תוליעפ וחתיפ עבטה יעדמ
 .היפוסוליפל םירז וראשנ םהש יפכ םהיבגל הרז הראשנ היפוסוליפה .רידת

 הוכ םלוא ,אצמנב היה ןוצרה .המודמ הילשא קר התיה תיעגרה םתוברקתה
 ,בגא ךדדב- קר עבטה עדמב תבשחתמ המצע היפארגוירוטסיהה .הדילל ןיא
 םלוא .תולודג תוילגת ולא-יא ,תישעמה תלעותה ,הלכשהה ימרוגמ דחאכ
 וניש ,םיישונאה םיייחל ישעמ ןפואב עבטה יעדמ ורדה היישעתה תועצמאב
 ושוריפ םמושירש הדימב הב ,תישונאה היצפיצנמאה תא ורישכהו םתרוצ תא
 ישממה ירוטסיהה וסחי איה היישעתה .האיש ללכל היצזינמוהךה תאבה היה
 אופיא התוא םיגישמ םא !םדאה לא עבטה יעדמ לש םסחי ןכלו ,עבטה לש
 ןיבהל ןתינש ירה ,םדאה לש םייתוהמה ויתונורשכ לש תינוציח תולגתהכ
 יעדמ ודבאי ךכ .םדאה לש יעבטה וביט תא וא עבטה לש ישונאה וביט תא םג
 (יטסילאידיאה ;ןוכנ רתוי וא) טשפומה יטסילאירטאמה םנוויכ תא עבט,ד

 תרכונמ תומדב יכ־ףא ~ רבכ וכפהנש םשכ ,ישונא עדמ לש וסיסבל וכפהייו
 ,עדמל רחאו םייחל דחא סיסב .םיישממה םיישונאה םייחה לש םסיסבל —

 השעמב ,תישונאה הירוטסיהב הווהתמה עבטה .הליחתכלמ תועט וז ירה
 עבטה ןכל !םדאה לש יתואיצמה ועבט אוה ׳תישונאה הרבחה לש תורצוויהה
 יגולופורתנאה עבטל אהי ,תרכונמה ותרוצ תורמל ,היישעתב חתפתמ אוהש יפכ

 .יתימאה
 עדמה .םיעדמה לכ לש םסיסב תא תווהל תבייח (ךאבריופ 'ד),תוינשוחה
 — הלופכה התועמשמב 1ז אצומ תדוקנמ אצוי אוה רשאכ קר יתימא עדמ אוה
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 עדסה רשאכ ונייהד-,ינשוח|ן ךרוצה תניחב ןהו תינשוחה הרכהה תניחב ןה
 ךפהיי "םדא״הש ךכל הנכהדדשעמ אלא הניא הירוטסיהה לכ .עבטה ןמ אצוי
 .ךרוצל ךפהיי "םדאכ םדאה לש" ךרוצהשו תינשוחה הרכהה לש אשומל

 תווהתה לש ,עבטה לש הירוטסיהה לש ישטמ קלח איה המצע הירוטסיהה
 םשכ ,םדאה עדמ תא םויה א1בב םה ףא וללכי עבטה יעדמ .םדא ללכל עבטה

 .דחא עדמ םוקי ן עבטה יעדמ תא לולכי םדאה עדמש
 ינסתת אוהש עבטה ןבש !עבטה יעדמ לש יעצמא־יתלבה םאשומ אוה סדאה
 לש ותומדב (ההז יוטיב) תישונאה תוינשוחה ןירשימב אוה ןירשימב םדאל
 ויבגל תמייק ולש ותוינשוח ןבש ן ינשוח חרואב ויבגל םייקה רחא םדא
 אשומה אוה ודצמ־עבטה םלוא .תלוזה תועצמאב קר תישונא תוינשוחכ
 אוה — ומצע םדאה — םדאל ןושארה אשומה .םדאה עדמ לש יעצמא־יתלבה

 ,םילוכי םדאה לש םידחוימה םייתוהמה ויתונורשכש םשכו ,תוינשוח ,עבט

 םה םילוכי ךכ ,םייעבט םיאשומכ קדויךא תיאשומה םתושממתה תא אוצמל
 דוסי .עבטב תמייקה תוהמל םחייתמה עדמב קר םמצעיתרכהל עיגהל
 עבט תלעב המצע איה ,ןושלה ,הבשחמה לש יוטיבה דוסי ,ומצע הבישחה
 יעבטה עדמה וא םיישונאה עבטה עדמו עבטה לש תיתרבחה ותושממ .ינשוח

 •דה־ונייה םה םדאה לש
 לש םמוקמב רישעה ישונאה ךרוצהו רישעה סדאח אב דציכ ונא םיאור

 תח־א הנועבו תעב אוה רישעה םדאה .תינידמה הלכלכה לש ינועהו רשועה
 ותושממתהש םדאה ז םיישונאה םייחה ייוטיב לש חוילאטוטל קקזנה םדאה

 ויבוע םג םא יכ ,ורשוע קד אל ,ךרוצכ ,ימינפ חרכהכ וב תמייק ולש
 .תיתרבח ןכלו תישונא תועמשמב תיטסילאיצוסה תוארה תדוקנמ הכוז םדאה ־

 רשועב ךרוצ שוהיש ךכ ידיל םדאה תא האיבמה הליבסה הקיזה אוה ינועה
 תינשוחה תוצרפתהה ,ילע תיאשומה תוהמה לש הנוטלש .תלוזב :רתויב לודגה
 לש תוליעפל ךכ ידי־לע ךפוהה ",רציה הז ירה ,תיתוהמה יתוליעפ לש

 .יתייווה
 תושרב תדמוע איה ןכ םא אלא תיאונצעכ המצע תא האור היירב ןיא (5
 המויק תא הבס איה ןכ םא אלא המצע תושרב תדמוע איה ןיאו ,המצע
 ידהו .אוההל ףופכה רוציכ ומצע תא האור רהא לש 1דסחב יחה םדא .המצעל י
 יעצמא תא קר אל ול בח ינא םא רחא לש ודסח ח1כמ ןיטולחל יח ינא
 אוה רורבו ,ייח רוקמ אלה םא ,ייה תא הלה ארב ךכל ףסונ םא אלא ,יתייחמ
 איה האירבה .ימצע ידי״לע וארבנ אל םא הזכ ינוציח רוקמ ייחל שי יכ
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 יכ גישהל הלמי הניא וז .תיממעה העדותה ןמ וקלסל השקש יומיד אופיא
 תא רתוס הזכ םויק ןפש ,םמצע ידי־לעו םמצעלשכ םימייקתמ םדאהו ^עבטה

 .לעופב ןהב שוחל ןתינש םיישעמה םייחה לש תודבועה לכ

 תראתמה הרות איהש ,היז1נג1איגה ידימ השק הכמל התכז םלועה־תאירב
 תורצוויה לש ךילהת רותב ,ץראהידרדכ תווהתה תא ,ץראה־רודכ תורצוויה תא
 "תדות לש הדיחיה תישעמה הכדפהה איה תימצעה תורצוויהה .תימצע

 , .האירבה
 ידי-לע תרצונ התא :וטסירא דבכ רמאש המ דדובה דיחיל רמול לק םלוא
 םדא־ינב לש השעמ תניחב ,םישנא ינש תוגוודזה - רמוא הווה ,ךמאו ךיבא
 בח םדאהש אופיא התא האור .םדאה תא הרציש איה ,םנימ־ינב םירוציכ
 דצ קד אל ךיניע דגנל תוושל ךילע אהי ,ןכב .םדאל יזיפה ומויק תא וליפא
 תא דילוה ימ :לאושו ךישממ התא דיפלש יפוסניאה ךילהתה תא ,הז דחא
 תילגתמה ,תילגעמה העונתה תא םג רוכזל ךילע .בדיכו ינקזייבא תאו יבא
 ראשנ םדאהש דמולכ ,הדלוהב ומצע לע םדאה רזוח הבו הז ךילהתב לילעב
 דילע אהי םלוא ,וז תילגעמ העונת חיננ :בישת התא םלוא .טקייבוס םלועל
 ימ :לאוש ינא הבש הדוקנה לא רתויו רתוי יתוא איבמה ךילהתה תא חינהל
 ךתלאש :בישהל אלא לוכי יניא ?וללכב עבטה תאו ןושארה םדא תא רצי
 ן וז הלאוןנל תעגה דציכ ,ךמצע תא אנ״לאש .הטשפה לש רצות המצע איה
 לוכי ינא ןיאש תואד־תדוקגמ תאצוי ךתלאש ןיא םאה ,ךמצע תא אנילאש
 הז ךילהת םייק םנמואה ,ךמצע תא לאש ?תכפוהמ איהש ןוויכ ,הילע בישהל

 תאירב רבד לע ה׳ש^מ התאשכ ?תינובת הבשחמ לש התניחבמ הזכש תרותב
 התא .םהמ םלעתמו עבטה ןמו םדאה 'ןמ טישפמ התא ירה ,םדאהו עבטה
 םתוא ךל חיכוא ינאש התא שקבמ תאז םע דחיו ,סימייק־יתלבכ םתוא חינמ
 }ךתלאש לע םג תרתיו יזאו ,ךתטשפה לע רתו :ןכ םא ,ךל רמוא ינא .םימייקכ

 לע בשוה התאש העשו יבקע אנ־היה ,ךתטשפהב קיזחהל התא הצור םא ךא
 ןכש ,םייק־יתלבכ ךמצע לע םג אנ״בושח ,םימייק־יתלבכ עבטה לעו םדאה
 התאש עגרמ ןכש ,תולאש יל גיצת לא ,בושחת לא .םדאו עבט ךנה התא ףא
 .תועמשמ םוש ןיא םדאהו עבטה לש םמויקמ ךתטשפהלש ירה לאושו בשוה

 םע דחיו םולכ־אלכ לכה תא חינמ ךנהש ךכ ידכ דע התא ייכונא אמש לא

 ? ךמצעב םייק תויהל התא הצור תאז
 ינא ;בדיבו עבטה לש ונויא תא חינהל הצור ינניא ;יל בישהל התא לוכי
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 רבדב ןק־ימוטנאה הא לאוש ינאש םשכ ,םתורצוויה השעמ רבדב קר לאוש
 .בדיכו תומצעה תורצוויה

 הירוטסיהה סשב הנוכמש המ לכ יטסילאיצוהה םדאה יבגלש ןוויכ םלוא
 תמחב ,תישונאה הדובעה תועצמאב םדאה תורצוויה אלא וניא תימלועה
 הכירפהלדיאש תישממ החכוה ךכ ול שיש ירה ,םדאה ליבשב עבטה תווהתה
 םתוהמ ולגתנש העשמ .ותורצוויה ךילהת רבדב ,ומצע ידי לע ודלוויה רבדב
 ,עבטה לש ומויקב םדאה ליבשב םדאה םייקש העשמ ,עבטה לשו םדאה לש

 תנתינו תינשוח ,תישעמ הרוצב םדאה לש ומויקכ םדאה ליבשב םייק עבטהו
 לעמ יוצמה רז רוצי רבדב הלאשה תירשפא־יתלבל הכפהנש ידה ,הגשהל
 לשו עבטה לש םתושממ״ספא תא החינמ וז הלאש ןכש ,םדאל לעמו עבטל
 ןכש ,רחש ול ןיא ברש ,הז תושממ־ספא לש ותשחכהב ,ונזיאיתאה .םדאה
 תא וז הלילש ךרד לע חינהל הפיאשו וניהולא לש ותלילש וניה םזיאיתאה
 :הז ךוויתל קוקז וניא םזילאיצוס רוחב םזילאיצוסה םלוא .םדאה לש ומויק

 רותב עבטהו םדאה לש תישעמהו תיטרואיתה תינשוחה הרכהב חחופ ארח
 תכוותמ הניאש םדאה לש תיבויח תימצע העדות אוח םזילאיצוסח .תויוהמ
 התע םה םדאה לש םיישממה םייחהש םשכ ן תדה לש הלוטיב תועצמאב רתוי
 .סזינוסוקה ידי־לע ,יטרפה ןיינקה לוטיב ידי״לע רתוי תכוותמ הניאש תואיצמ

 ישממה סרוגה אוה ןכלו ,הלילשה תלילש רותב החנהה אוה םזינומוקה
 .תוישונאה הייחתהו היצפיצנמאה לש האבה תירוטסיהה תוחתפתהל יחרכהה

 םלוא ,ידי.מה דיתעה לש ימאנידה ןורקעהו תיחרכהה תומדה איה םזינומוקה
 הרבחה לש התומד — תישונאה תוחתפתהה לש התרטמ ומצע וניא םזינומוקה

 .תישונאה׳

 הדובע־תקולחו רוציי ,םיכרצ .ח

 םיישונאה םיכרצה רשועל םזילאיצוסה יאנתב שיש תועמשמה יהמ וניאר
 השדח תוליעפ .דוצייח לש שדח אשומלו שדח רוציי ןפואל טג הזב־אצויכו
 לש ומוחתב .תישונאה תושיח לש השדח הרשעהו םיישונאה תונורשכה לש
 ךרוצ תריציב רספסמ דחא לכ :הכופה תועמשמ הז ןיינעל שי יטרפה ןיינקה
 תולת וילע ליטהל ,שדח ןברקל ותוא ץלאל היהי ןתינש ךכ ,תלוזה לצא שדח
 .היתובקעב אבה ילכלכ ןברוח לשו האנה לש שדה ןפואל ותוא תותפלו השדח

 ךרוצ לש וקופיס תא ךכב תולגלו תלוזה לע הרז הטילש חתפל ףאוש דהא לכ
 המצועה לש התכלממ םג הלדג םיאשומה םלוע לש ותובחרתה םע .ולש יכונא
 המדימ לש שדה חוכ תקזחב אוה שדה רצומ לכו ,הל דבעושמ םדאהש .דרזה
 רתויו רתוי קקזנ אוה ,ששורתמו ךלוה םדאב םדאה .ידדה לזג לשו תידדה
 תומכל ךופה סחיב דרוי ופסכ חוכו ,הרזה תושיה לע תורבגתה םשל ףסכל
 לש ותומכ .ןוממה תמצוע הלידגש לככ הלידג ותוכרצנש ונייהד ,רוצייה
 דימעמ ףסכהש םשכ *הדיחיה הבושחה ותלוגסל רתויו רתוי תכפוה ףסכה
 ותוהמ לע תימצעה ותעונתב ומצע תא דימעמ אוה ךכ ,ותטשפה לע לכה תא
 ודצמ .תיתימאה ותדימל םיכפוה ןומירה רסוחו הדימה הנק רסוח .תיתומכה
 םיכרצהו רוצייה תובחרתהש ,ךכ יביטקייבוס ןפואב הז ןיינע עיפומ דחאה
 ,תוחלוממ ,תוישונא־יתלב תוואתל בשוחמו ףירח דובעישכ דימת תילגתמ

 סיגה ךרוצה תא ךופהל דציכ עדוי יטרפה ןיינקה ןיא .תומודמו תויעבט^גתלב
 .ולש םזילאידיאה םה חורה בצמ ,תויתורירשה ,אושהדוימד ;ישונא ךרוצל

 תורגל ושקבב ךכ־לכ היוזב הרוצב וצירע תכניפ תא ךחלמה סירס אצמנב ןיא
 ותואכ 'המ־תאנה ומצעל גישהלו רתוי םינוגמ םיעצמאב התותכה ותוואת תא
 תא איצוהלו תותפלו ףסכ תורוגא המכב תוכזל הצורה ,ןרציה ,היישעתיסירס
 ןויתפ אוה רצומ לכ)'תירצונ הבהא וילע בוהאה והער לש וסיכמ בהזה־רופיצ
 ישממ ךרוצ לכ .ופסכ תא ,תלוזה לש ותושי תא גישהל םיצור ותועצמאבש
 יללכ לוצינ .הל ןומטה חפה לא רופיצה תא ליבותש השלוח אוה ירשפא וא
 רדגב אוה םדאה תונורסחמ דחא לכש םשכ .תיפותישה תישונאה תושיה לש
 הווהמ ךכ ,ובל לא וכרד תא אוצמל רמוכה לוכי ונממש דצ ,םימשה לא הקיז
 :ול רמולו תוקחוש םינפ לש הלטציאב ךנכש תא סורדל תונמדזה ךרוצ לב

 רובעי־לב״יאנת שיש עדוי התא םלוא ,ךירצ התאש המ ךל ןתא ,רקיה ידידי"
 יל ריבעמ התאש העשב הב שמתשהל ךילעש וידה יהמ עדוי התא .ךכ םשל
 םיאתמ ןרציה .(׳ךתאנה תא קפסאש העש ךתוא המרא .ךתמיתחב ךמצע תא
 ןיבש רוסרסה דיקפת תא אלממ ,והעד לש רתויב םיתחשומה םיכרצל ומצע
 ויתושלוחמ תחא לכל ברואו תוינלוח תוואת וב ררועמ ,ויכרצ ןיבל םדאה

 .הז הבהא־תורישל לומגתה תא ןכמ רחאל עובתל לכויש תנמ־לע
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 תאר מיברצה־ןודיע תא אסיגידחמ רצוי אוהש ךכב וקלחנ הלגתמ הז רופיג
 תימהבה תוארפתהה תא רצוי והירה אסיג־ךדיאמ ולאו םקופיסל םיעצמאה
 רוכינש ,רחא ןושל !םיכרצה לש תטשפומהו הסגה ,תמלשומה םתוטשפ תאו
 לדח חצ ריוואב ךרוצה וליפא .תדגונמה ותועמשמב ומצע תא רצויו רזוח הז
 התע םלוא ,הרעמ־תרידב רודל רזוח םדאה ;לעופה לצא ךרוצ רדגב תויהל
 רודל לעופה לש ותוכזו ,היצזיליביצה לש הפיגמה״ריווא ידי־לע וז התחשוה
 התוא לולשל ןתינש הרז המצועל הכפהנ הרידה ןפש ;יאנתילע תוכז איה הב
 תא םלשמ וניא םא העש לכ הנממ ךלשומ תויהל לולע אוהשו םוי לכ ונממ
 ־מורפש ,רואה־ףוטש ןועמה .הז םיתמ־רדח תרומת םלשל וילע .הרידה־רכש
 תא ךפה ןתועצמאבש תוירקיעה תונתמה תחאכ ונייצמ סוליכסיא לש םואית
 ןויקנה ,בדיכו ריוואה ,רואה .לעופה ליבשב םייק תויהל לדח ,םדאל ארפה
 יחסה ,ךולכלה .םדאה ליבשב ךרוצ תווהל םילדח ,רתויב טושפה ימהבה
 דוסיל ושעג (ועמשמכ וטושפ) היצזיליביצה לש הזה ןיכפושה־ביב ,סואמהו
 ףא .וייח דוסיל םיכפוה ,בקרנה עבטה ,האלמה תיעבט־יתלבה החנזהה ,וייח
 ותרוצב אל ףאו תישונאה ותרוצב אל — רתוי םייק וניא וישוחמ דחא
 םיסגה (םירישכמהו) םינפואה .תימהבה ותרוצב אל וליפא ,תישונא־יתלבה
 םידבעה לש ךרפה־תדובע :םיעיפומו םירזוח תישונאה הדובעה לש רתויב
 םילגנא םילעופ לש םויקהךפואל ,רוצייהךפואל הכפהנו הרזח םייאמורה
 םיימהבה ויכרצ ףא :םיישונא םיכרצ םדאל ול ןיאש דבלב וז אל■ .םיבורמ
 ,המדא־יתוסת תליכא — הליבאל טרפ םיכרצ םוש רתוי ול ןיא יריאה ,םימלענ

 הנטק דנלריא ןהל שי תפרצו הילגנא םלוא .רתויב תוחנה ם51ב קר ולא ףאו
 ,בדיכו העונתב ,דיצב ךרוצ תוחפל שי .היחל ,ארפל ףהיישעת ריע לכב,

 ידכ הדובעה לשו תונוכמה לש ןטושיפב םישמתשמ התע םלוא .תויתרבחב
 חתופמ וניאש םדאה תא ,תווהתה רדגב ןיידע אוהש םדאה תא לעופל ךופהל
 ,ר׳קפומו הנחמ דליל ךפהנ ומצע לעופהש םשכ — דליה תא ~ ןיטולחל

 .הנולמל שלחה םדאה תא ךופהל ידכ םדאה תשלוחל תמאתומ הנוכמה

 ירדעיהו םיכרצהירדעיה תא רצוי םקופיסל םיעצמאהו םיכרצה יובירש
 םיגווכתמ ונא ,ללכבו ? טסילאטיפאקהו) ןלכלכה חיכומ תאז — םיעצמאה
 ,תינידמה הלכלכה ישנאב םינד ונאש העש יריפמאה םיקסעה־שיאל דימת ■י

 תא דימעמ אוחש ךכב ,תישאר .(םייעדמה ומויקו ותולגתה תניחב םהש

 ובורב בשוימ היהש ,רטס׳צנמב םשב הנוכמה עבורל זמר ^
 ,סלגנא .ם הוושה .רתויב םיעורגה יגועה־יעבורמ דחאל בשחנו ידיא אצוממ םילעופ

 43 ׳מע ,(ם״ישת ,א״ח) םרמעךב .ס תירבע ,״הילגנאב דבועה דמעמה לש ובצמ״

 םייפוסוליפ־םיולכלכ די־יבתכ

 תא םצמצמו םייזיפה םייחה לש בולעהו יחרכהה םויקה לע לעופה לש ויכרצ
 םדאל ול ןיא :דמוא והירה ךכב - תטשפומה תינאכמה העונתה.ידכל ותוליעפ
 ףאש ריהצמ אוה ןכש !תרחא האנה וא תרחא תוליעפ םושו רחא ךרוצ םרש
 רותב חאור אוחש ךכב ,תינש .םיישונא םויקו םייח רדגב םח ולאךוגכ םייח
 םייחה תא (םדא־ינב ינומהל םושייל ןתינ אוהש יפל ,יללכ)יללכ הדימ הנק
 םישוח־דסח רוציל לעופה תא ךפוה אוה ךכב ,רשפאה לככ רתויב פיששורמה

 .תוליעפ לכ לש הרוהט הטשפהל ותוליעפ תא ךפוה אוהש םשכ ,םיכרצ־ר&חו

 ךרוצה ןמ גרוהש המ לכו םינוגמכ אופיא ול םיארנ לעופה לש ויתורתומ לכ
 ול הארנ (תוליעפ לש יוטיב וא הליבס האנה וז םא ןיב) רתויב טשפומה
 הנועבו תעב והירה ,רשועה לש הז עדמ ,תינידמה הלכלכה .תורתומ תקזחב
 איהש ידכ דע ךכל הקיחרמ איח ןכאו ,ןוכסחה ,רוסחמה ,ףוגיסה עדמ תחא
 היישעתה לש הז עדמ .תינפוג העונתב וא חצ ריוואב ךרוצה תא םדאל תכסוח
 הלש יתימאה לאידיאהו ףתורזנתהה לש עדמ תחא הנועבו תעב אוה האלפנה
 לאידיאה ,רצויה ךא רזנתמה דבעה םע דחי רספסמ ךא רזנתמה ןצמקה אוה
 התליג איה .ותרוכשממ קלח ןוכסחהיתפוקל איבמה לעופה אוה הלש ירסומה
 תוילאטנמיטנסה !הלש םיהופיטךויער ותואל התוחנ תונמא-^דוצ וליפא
 התוזח ףא לע — אופיא איח תינידמה הלכלכה .ןורטאיתה לא הרבעוה

 .חעידיןו א;׳הב ירסומה עדמה ,יתימא ירסומ עדמ — תינתאנההו תינוליחה

 .דחאש לככ .םייחה ןמ תורזניהה ,תימצעה תופגתסהה איה תירקיעה התווצמ

 ,חזרמ־יתבבו םיפשנב ,ןורטאיתב רקבל ,םירפס תונקל ,תותשל ,לוכאל טעממ

 הברמ התאש ירה — ףייסל ,רייצל ,רישל ,תוירואית חתפל ,בוהאל ,בושחל
 - קבאו שע והולכאי אלש ךרצוא הברהמו ךלוה הדימ התואבו ךוסהל

 יוטיב ךייחל תתל טיעממו תחופו דלוה ךמצע התאש לככ .ךלש לאטיפאקה
 תא רתוי ךסוח התאו םיברתמ םינצחוזנה ךייח ,רתוי ךל שיש ידה ינוציח
 ריזחמ והירה ,תוישונאבו םייחב ןלכלכה ךממ לטונש המ לכ .תרכונמה ךתושי

 :תושעל ךפסכ לוכי ,תושעל לוכי ךניא התאש המ לכו ,רשועבו ףסכב ךל

 ומצעל לגסל לוכי אוה .ןורטאיתבו ףשנב רקבל ,תותשל ,לוכאל לוכי ףסכה
 לובי אוה !תיטילופה המצועה ׳סיירוטסיהה תורצואה ,תונדמלה ,תונמאה תא
 ףסכה :לכה תונקל ,וללה םירבדה לכ תא ךל שוכרל לוכי אוה ,תדעסמ ךורעל
 ןיא ירה ,הלא לכ תושעל לוכי ףסכהש תורמל םלוא .תיתימאה ^ הקיפסה אוה
 .ול דבעושמ ראשה לכ ןכש ,ומצע תא תונקל ,ומצע תא אלא רוציל לוכי אוה
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 תתחש יבתכ / סקראמ

 לכ .ודבעל קוקז יניאו דבעה לש וילעב ףא ינירה ,ןודאה לש וילעב ינא םא
 לעופלרל אהיש רתומ .טצבח־תוואתב אופיא םיעלבנ תוליעפה לכו םירציה
 ידכב קרו־וא תויחל תוצרל וילעו תויחל הצריש ידכב ול ץוחנש המ קרו־דא

 .הז טעומ ול אהיש

 תחא העיס .תינידמה הלכלכה לש המוחתב תקולחמ תילגתמש תמא
 *תונכסחה תא הנגמו תורתוחה לע הצילממ (רכו ־יסותלאמ ^,ליידרדול)

 םלוא .תורתומה תא הנגמו תונכסחה לע הצילממ (יכו ודראקיר .ייס) תרחאה
 הדובע רוציל תנמ־לע תורתומה תא תשקבמ איהש הדומ הנושארה

 תונכסחה לע הצילממ איהש הדומ הנורחאה ולאו ,(תטלחומה תונכסחה תא
 הילשאב הקול הנושארה העיסה .תורתומה :ירק ,רשועה לש ותריצי סשל
 עבוקה דיחיה םרוגה תויהל עצבה־תוואתל הל רוסאש תרמואה תיטנאמורה
 תא האור איהשכ הלש היקוח תא תרתוס איהו ,םירישעה לש םתכירצ תא
 העיסה הל החיכומ אםיג־ךדיאמ *תורשעתהה לש רישיה יעצמאכ תונזבזבה
 תא לידגמ אלו ויטקמ ינירה זובזיבה ידי־לע יב ,טוריפבו תוניצרב היינשה
 אקוודש הדומ איה ויאש העש התועינצב הלגתמ היינשה העיסה םלוא .ישוכר
 דעמה םיכרצה" תא תחכוש איה ז רוצייה תא םיעבוק תוירקמהו חורה־בצמ
 תובקעבש תחכוש איה !םירציימ ןיא הכירצ אלל יכ תחכוש איה /'םינד
 ,תורתומל רתוי הטונו רתוי ידרצלכ חרכהב השעייו רוצייה דליי תורחתה

 תא תעבוק הנפואה יכו וכרע תא עבוק רבד לש ושומיש יכ תחכוש איה
 תחכוש איה םלוא /׳םיישומיש" םירצומ קרו־דא רצייל חצור איה ,שומישה
 ידמ הבורמ הייסולכוא תרצוי ידמ םיבורמ םיישומיש םירצומ לש םרוצייש
 תורתומ ,ןוכסהו זובזיבש ךכמ תומלעתמ תועיסה יתש .שווניש הד ןיאש

 ,ךהרגייה םה ינועו רשוע ,תורזניהו

 אלא ,רזנתהל ךילע ׳ב״ריכו הליכא ןוגכ ,םייעצמא־יתלבה וישוחמ קר אלו
 תעבחמ ,רעצב־תופתתשהמ ,םייללכ םיניינעב קלח תליטנמ ףא למגיהל ךילע
 הצור וגיזז םא ,תילבלכ הרוצב גהנתהל ךשפנ תא שי םגמא־םא ,ב״ויבו ןומא

 ,תוילשא ללגב סרהיהל

 ינא לאוש רשאכ .ישומישל רמולכ ,ריזדסל ךתושרבש המ לכ ךופהל ךילע
 ינא רשאכ הלכלכה יקוח יפל ינא גהונ םנמא םא ,תינידמה הלכלכה שיא תא ^
 תשורחה ילעופ) הרז הוואתל ותוא הנזמ ינאש ךכמ ,יפוג תריכממ ףסכ חיוורמ
 x־ה הדובעה תעש רותב םהיתונבו םהיתושנ לש תונזה תא םינכמ תפרצב
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 הלכלכל םאתהב ינא גהנתמ םנמואה וא ,(ועמשמכ וטושפ ןוכנש המ ,םהלש
 םישנאב יעצמא^יתלבה רחסמהו) םינקורמל ידידי תא רכומ ינאשכ תינידמה
 ירה — (ב״ויכר הבוח־יטיוגמב רחסה רותב תוברתה תוצרא לכב םייקתמ

 ן יקוחל דוגינב לעופ התא ןיא ,ןכא :רומאל תינידמה הלכלכה שיא יל בישמ
 תדהו רסומה .תד הדודה לש התעדלו רסומ הדודה לש התצעל אנ־*לאש םלוא
 ,ןימאהל ילע ימל לבא ."לבא ,תאז דגב המואמ םהל ןיא ילש םיילכלכה
 ,חווירה אוח תינידמה הלכלכה לש הרסומ ?רסומל וא תינידמה הלכלכל

 אלמל יל החיטבמ תינידמה הלכלכה םלוא ~ ןוחכפה ,תונכסחהו הדובעה
 תודימה ,בוטה רסומה רשוע אוה רסומה לש תינידמה ותלכלכ ,ירוסחמ תא
 אהי ךאיהו םייק יניאש העש תודימ לעב היהא ךאיה ךא — ב״ויכו תוימורתה

 ביצמ םוחת לבש ,רוכינה לש וביט והז ? םולכ אלו עדוי יניאשכ בוט רסומ יל
 הלכלכל שיש הדימ הנק ותוא ול ןיא רסומהש ,רת^סו רחא הדימ הנק יל
 לגעמ עבוק םוחת לכו םדאה לש דרפנ רוכינ אוה םוחת לכ ןכש ,תינידמה

 .והערמ רכונמ םוחת לכו םדאה לש תרכונמה תיתוהמה תוליעפה לש דרמב

 םלוא .רסומה ןמ םלעתמ אוהש ודראקיר יפלכ היילאבש לשיזנ רמ ןעוט ךכ
 ןיא ירה תירסומ הניא וז םאו ,הנושלב רבדל תינידמה הלכלכל ןתונ ודראקיר

 העשב תינידמה הלכלכה ןמ םלעתמ היילאבש רמ '■ן^דראקיר לש ותמשא וז
 אוהש העש דסומה ןמ חרכהבו תמאב םלעתמ אוה םלוא ,דסומ ףיטמ אוהש
 רדגב רסיומה לא תינידמה הלכלכה לש הסחי ןיא םא .תינידמ הלכלכב קסוע
 שפתנ אוה ןיא םא ׳יעדמ־יתלבו םסובמ־יתלב ןכלו ירקמ ,יתורירש סחי
 יקוח לש םתעפשה אלא תויהל לוכי אוה ןיא ,יתזהזנ חרואב אלא ןיע־תיארזנכ
 םשאה המ ,אצמנב רזכ העפשה ןיא םא .רסומה לע תינידמה הלכלכה
 אלא וביא רסומל תינידמה הלכלכה ןיב דוגינה ףא :ןכ לע רתי ?ודראקירב
 הלכלכה ןיא .דוגיב אוה ןיא בוש דוגינ רדגב אוהש העשמו ,ןיע־תיארמל

 .הלש הכרד יפל רסומה יקוח יוטיב אלא תינידמה

 הריהזזנה ותרוצב הלגתמ תינידמה הלכלכה לש הנורקעכ סיכדצה־רדעיה
 םדאה־ינב לש םמויק וליפא .םדא־ינב ידזנ רתוי שי .ןיסולכואה־תרותב רתויב
 ךיישש המב ינוכסח אהיש ירה /׳ירסוזנ" לעופה היהי םאו ,תורתומ רדגב אוה

 םיקפאתמכ םמצע וחיכוהש הלאל יבמופ חבשלדויצ עיצמ לימ) הדלוהל
 ."ןיאושינה ייח לש םתורקע דגנ ואטחש הלאל יבמופ יאבגו ןימה־יסחיב

 ןוסאכ עיפומ םדא־ינב לש םרוציי .(?תורזנתהה לש רסומה־תרות תאז ןיאה
 .ירוביצ

 יבגל ול שיש תועמשמב הלגתמ םירישעה יבגל רוציילדל שיש תועמשמה
 דד ,היומס ,הנידע ןיע״תיארמ םלועל אוה יוטיבה הלעמ יפלכ .םיינעה
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 תורחש יבתכ / םקראמ

 ךרוצה .בל־תיולג ׳םירשימ־־תרבוד ,הסג תוהמ והירה הטמ יפלכ ז תיעמשמ
 לש ןדועמה ךרוצה רשאמ חוויד לש רתוי לודג רוקמ אוה לעופה לש סגה
 רשאמ רתוי בר חוויר ןהיריכשמל תוקינעמ ןודנולב ףתרמהי־תוריד .רישעה
 הנושל תא טוקננ םא וא ;רתוי בר רשוע תניחב ןה ויבגלש ונייהד ,תונומראה

 .רתוי לודג יתרבח רשוע תניחב ןה ,תינידמה הלכלכה לש
 ,םתוסנב ףא תרספסמ יהירה ,םיכרצה תונדעתהב תרספסמ היישעתהש םשכ

 קופיסה ,תימצעה הילשאה איה תיתימאה ההורשו יתוכאלמ הרואב תרצונה וז
 הסגה תויראבראבה לש המוחתב היצזיליביצ תניחב ,םיכרצה לש ינוימדה
 .יטרפה ןיינקל ילמס יוטיב אופיא םה הילגנאב ש״ייל רכממה יתב .םיכרצה לש
 םיתיישעתה רשועהו תורתומה ןיב יתימאה םהיה תא םילגמ םהבש תורתומה
 ¬שמהש ,םידיחיה םייממעה ׳א־םוייתוגונעת ףא םהירה וז הביסמ .םדאה ןיבל

 .תונידעב תוחפל םהילא תסחייתמ תילגנאה הרט

 -אקהו הדובעה תלדהא תא תינידמה הלכלכה שיא תינמ דציכ רבכ וניאד

 לאטיפאקה לש ודועי (ב) ;הרובצ הדובע אוה לאטיפאקה (א) .לאטיפ
 ףוריצב לאטיפאקה לש שדחמרתריצי וקלחב אוהש — רוצייה ךילהתכ
 לאטיפאק וקלחבו (הדובעה רמוח) םלג רמוחכ לאטיפאק וקלחב ,םיהוור
 םע ןירשימב ההזכ עבקנש לאטיפאק איה הנלכמה) ומצעב הדובע רישכמכ
 רהש (ד) !לאטיפאק אוה לעופה (ג) ;תינרציה הדובעה והירה — (הדובעה
 איה הדובעה ירה לעופל סחיב (ה) !לאטיפאקח תואצוהל ךייש הדובעה
 הדובעה ׳טסילאטיפאקל סחיב (ו) חלש םייחה-לאטיפאק לש שדחמררוציי

 .ולש לאטיפאקה תוליעפב םרוג איה
 לש תירוקמה תודחאה תא תינידמה הלכלכה שיא חינמ (ז) הנורחאלו
 ןדעהדג בצמ ■והז .לעופהו טסילאטיפאקה תודחאכ הדובעהו לאטיפאקה
 ונורגב הז םיזחוא ,םדא־ינב ינש רותב ,ולא םימרוג ינשש הרק דציכ .ירוקמה

 ,חירקמ תושחרתה אלא תינידמה הלכלכה שיא ליבשב הנביא תאז —■ הז לש

 .(לימ ׳ר) תוינוציחה תוביסנה סיסב לע קר הריבסהל שיש

 תורקיה תוכתמה לש ינוציחה רהוזה ידי־לע ןיידע תורוונוסמה תומואה
 ללכל ועיגהש ףסכ־תומוא ןיידע ןניא ,שיטפלכ תבתמה־ףסכל ןכל תודגוסהד
 לש הנורתפ הווהמ הדימ וזיאב .הילגנאל תפרצ ןיב דוגינה .ןתוללכתשה רמג
 וזיאב ,ישעמ חרואב גשומו םיסקארפה לש ודיקפת תא תיטרואיתה הדיחה
 — תיבויחו תישממ הירואיתל יאנתה תא יתימאה םיסקארפה הווהמ הדימ

 לש לזמ הנוש טסישיטפה לש תינשוחה הרכהה .םזישיטפה לשמל הארמ תאז
 ןיבל םישוחה ןיבש תטשפומה הביאה .אוה הנוש ינשוחה ומויק ןפש ,ינוויה
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 םייפוסוליפ־םיילכלב די־יבתכ

 ,עבטה לש ישונאה שוחה ,עבטל ישונאה שוחהש ןמז לכ תיחרכה איה חורה

 לש תימצעה ותדובע ידי־לע רצונ םרט ,סדאה לש יעבטה שרחה םג ונייהד

 .םדאה
 ,תיתפרצ הרוצל םגרותמ אוהשכ ינמרגה "ינא=ינא״ה אלא וניא ן1יןןשה

 אוהו יטילופה וסוסיב אוה םזינומוקה לש ודוסיכ ןויוושה .תיטילופ ונייהד
 האור אוהש הדבועה ךמס לע ינמרגה לש ודצמ םזינומוקה לש וסוסיבל ההז
 שחרתמ רוכינה לש ולוטיבש וילאמ ןבומ ,תיללכ תימצע העדותב םדאה תא

 הינמרגב ;תטלשה איה ותמצועש רוכינ ותוא לש ותרוצ ךותמ םלועל
 ישעמה ךרוצה הילגנאב !הקיטילופה תמחמ ,!!יוושה תפרצב ,תימצעה העדותה
 תא ךירעהלו רקבל שי .ומצעל הדימ־הנק תניחב ארחש ,ירמוחה ,ישממה

 .וז תואר תדוקנמ ןודורש
 ,הלילשה תלילש רותבש ןוויכ — סזינומוקה תא ןיידע םינייפאמ ונא רשאכ

 תועצמאב המצע םע המצע תא תכוותמה ,תישונאה תוהמה תשיכר רותב
 אצויכ אלא ,ומצעמ אצויה ,יתימאה בצמה רותב אל ,יטרפה ןיינקה תלילש

 0-ףןן ״ ןמ

 רתוי רומח רוכינ רותב ראשנו םייק ראשנ ישונאה ם\יחח רוכינ_
 לש ותלעפה תועצמאב קר שומימל ןתינ 'הזר - ךכב הרכה תמייקש לככ
 םשל .ינו1ןןרה םזינומוקב יד יטרפה ןיינקה ןויער לוטיב םשל .םזינומוקה
 יסיהה .תישממ תיטסינומוק הלועפב ךרוצ שי ,ישממה יטרפה ןיינקה לוטיב
 תלטבמכ ונתבשחמב רבכ התוא םיאור ונאש תוחתפתההו ׳התוא רוצית הירוט

 ונילע ךכ ךותו .רתויב תכל קיחרמו סג ךילהת תואיצמב רובעת המצע תא
 היפרא רבדב תועדומ הליחתכלמ רבכ ונמצעל ונשכרש ךכב תומדקתה תוארל

 .הל דבעמ תוארל םילוכי ונאשו תירוטסיהה תוהחפתהה תילכת לש לבגומה

 םה םיאור הנושארלש ירה ,םייטסינומוקה י הכאלמה־ילעב םידגאתמ רשאכ
 םמצעל םה םישכור ךכב םלוא .תילכת רותב ב״ויכו הלומעתה ,הרותה תא
 ןתינ .תילכתל השענ יעצמאכ עיפומש המר !הרבהב ךרוצה תא — שדה ךרוצ
 םילעופ םיאור רשאכ רתויב תרדיהזמח היתואצותב וז תוחתפתה ןיחבהל
 םניא ב״ויכו הליכא ,הייתש ,ןושיע .םתשיגפ תעשב םייטסילאיצוס םייתפרצ
 ־החישה ,הדוגאה ,אתורבחה .םירשקמ םיעצמא רא תורבחתה יעצמא רדגב ־זוע
 הניא םדאהי־תרוחא !םהל תוקיפסמ ,הרבחה איה הלש התילכת םגש אתווצב

 םירשפאמ םניא תוררש עבש לש םיעטוקמה ןהידירש ז י״התכ עורק הז םוקמב ^

 .עטקה לש ודוזחיש תא
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 ם־ייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ תתחש יבתכ / סקראמ

 ןכודיתויומדמ ונילא תרודוז םדאה״תוליצאו ,תמא תניחב םא יכ ,םחיבגל הצילמ
 .הדובעה־תוחושק

 ,הזל הז עציההו שוקיבה םיפפוח םלועל יכ תינידמה הלכלכה תנעוט רשאכ

 שוקיבה לע םדאה־ינב עציה דימת הלוע הלשדדתנעט יפלש תחכוש יהירה
 הכוז עציההו שוקיבה ןיב סחיה־רדעיהש ונייהד ז (ןיסולכואה תרות) םהל
 .םדאה לש ומויקב — רוצייה לש תיפוסה ותילכתב רתויב ץרמנה ויוטיבל

 תילכתהו תיתימאה המצועה אוה ,יעצמאכ עיפומה ,ףסכה הבש הדימה
 ,תושיל יתוא ךפוהה העידיה א״הב יעצמאה הבש הדימה ,ללכבו ,הדיחיה

 ...ומצע תילכתל ומצעב ךפוה ,הרזה תיאשומה תושיה תא יליבשב שכורה

 "יעצמאכ עקרקה םירכומ םש !יעקרקה ןיינקה ךותמ ותוארל ןתיב הז ןיינע

 ־תומצוע רותב — סייתימאה היחמה יעצמא םהש — ברחהו סוסה ,היחמ
 העשמ היצפיצנמאל דמעמ הכז םייניבה ימיב .תויתימאה תויטילופה םייחה
 םדאל יתוא רפוהש אוה סוסה םידוונה םימעה לצא .ברח תאשל ול רתוהש

 .היליהקב רבחלו ישפוח

 הילא רזוח אוה םלוא ,רכו ולש הרעמה״תדיד לא רזוח םדאהש ליעל ונרמא
 ןפואב ול ןתינה יעבט דוסי איהש) ותרעמב ארפה ,תניועו תרכונמ תומדב
 שח וחירה :רתוי ןוכנ ,םש רז ומצע שת וניא (ותנגהלו ושומישל ישפוח
 הריד איה םיינעה לש ףתרמח״תריד םלוא .םימב גדכ שממ תיבב םש ומצע
 .דל רסמתמ אוה דשאכ קרוךא ול תרסמתמה ,הפוכו הרז המצוע" ,תניוע
 רמול לכוי הילעש ,ותדלומ רוחב התוארל יאשר אוה ןיא ."עזיו םד תרומת
 ול ברוא הלהו ,רז תיבב ,רחא לש ותיבב יוצמ אוה ןפש 1 ״יתיבב ינא ןאכ״
 לע דתי .הרידה דכש תא םלשמ וניא םא הצוחה ותוא ךילשמו ומויב םוי ידמ .
 היוצמה תישונאה הרידה ןיבל ותריד ביט ןיבש דוגינה תא עדומ אוה ,ןכ

 .רשועה לש םימשה״ימשב ,יצראה אבה םלועב

 יתונוצרש ,רחאל םיכייש ילש היחמה יעצמאש ךכב קר אל הלגתמ רוכינה
 אוהש הממ רחא והשמ אוה רבד לכש אלא ,רחא לש גשומ־יתלבה ושוכר םה
 םג עגונ הז ןיינעו) רבד לש ופוסבשו רחא והשמ איה יתוליעפש ,ומצע
 רשוע לש גוס םייק .הפיכב תטלש תישונא־יתלב המצועש (טסילאטיפאקל
 דיחיכ גהנתמ ונממ הנהנש ימו ינזבזבו ליעפ־יתלב ,תוגונעת־ףדור אוהש
 תא ,םירהאה לש תדבעושמה םתדובע תא האורה ,הרטמ אלל לעופה יארקא
 ומצע תאו ,םדאה תא האור והירה ךכבו ותוואת־רכשכ ,םיישונאה עזיהו סדה
 לגסמ אוה וז ךרדב .םפאוריא תניחבו ןברק תניחב אוהש רוציכ ,הז ללכב
 לש םזובזיבו הרהויה ךרד לע ןה אטבתמ הז סחיו ,םדאל זוב לש סחי ומצעל
 יכ תעשפנה הילשאה ךרד לע ןהו םדא־ייח האמ םייקל ולכיש םיעצמא
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 יאנתה ןה תינרצי־יתלבה םירוצעמהדררסח ותכירצו ןסרה״תרסה ותונזבזב
 םיישונאה תונורשכה שומימ תא האור אוה .םירחאה לש םמויקלו םתדובעל
 .םירזומהו םייתורירשה ויתונויגשו וחור־בצמ ,ותוישיא־םפא שומימכ קרו־־ךא

 הכירצל ןתינה ןיינעכו יעצמאכ קרו־ךא רשועה תא האורה הז רשוע םלוא
 ןותנ ,ןצמקו בל־בידנ ,ןודאו דבע תחא הנועבו תעב ןיידע אוהש ,אדירג
 רשוע — חור־ראש לעבו יתוברת ,ןדועמ ,ינרמוי ,תובישח אלמ ,הור־יבצמל

 האור אוה ןיידע !וב תטלשה ןיטולחל הרז המצוע אוה רשועה יכ הליג םרט הז
 8-ף2ןועה תא אלו האנהה תא האורו ולשדתמצוע חא וב

 ידי־לע תרצונה רשועה תוהמ לע וז תצצונ הילשא תמועלו-
 תא לכלכמה ,חכופמה ,דבועה ןיישעתה בצינ ,תרוונסמה תינשוחה ותיארמ
 תא ביחרמ אוהש לבכ ,זלה !רש^ה לש וביט המ עדויה ,יאזורפה ,ונובשח
 םניא וירצומ ןפש) ורוציי ידי־לע מ ףינחמו תלוזה לש האנהה־תוואת םוחת
 שוכרל דציכ עדוי והירה ,(ןזבזבה לש ותוואתל תולפש תואמחמ ךכו־ךכ אלא
 .תלוזה לש תמלענו תכלוהה ותמצוע תא הדיחיה הליעומה הרוצב ומצעל

 יגזבזבה רשועה תדלותכ הליהת הלגתמ יתיישעתה רשועהש תודמל ,ןכל
 תא תקחוד יתיישעתה רשועה גוס לש ותוחתפתהש ירה ,תונוימדה־לעבו
 ־רעש תדידי ןכש .תימצעה ותוחתפתה תועצמאב ליעפ חרואב ינזבזבה ילגר
 לש ויעצמא* ..תיתיישעתה תרתתפתהה לש תיחרכה האצות איה תיבירה
 לש םיופירל ךופה סחיב ומויב םוי ידמ םימצמטצמו םיכלוה ןזבזבה רייטנדה
 ולש לאטיפאקה תא לוכאל אופיא ץלאנ אוה .היתויונמדזהו האנהה יעצמא
 הנשי ,אסיג ךדיאמ ...טסילאטיפאקל ומצעב ךפהיל וא ,ומצע תא סורהלו
 ,תיתיישעתה תוחתפתהה ךלהמ ידכ ךות תיעקרקה הטנרב תדמתמ היילע

 ןיינק לככ יעקרקה ןיינקה ץלאנ תמיוסמ ןמז־תדוקנבש — וניאר רבכ םלוא
 ידכ ךות שדהמ ומצע תא רצויה לאטיפאק לש הירוגטאקב ללכיהל רחא
 .המצע תיתיישעת תוחתפתה התוא לש התאצות והירה הז ןיינעו — חוויר

 סרהילו חור לכל ולש לאטיפאקה תא רזפל אופיא ץלאנ ינזבזבה עקרקהילעב
 .יאלקח ןיישעתל — ולשדיתומדא רכוחל ךפהיל וא

 לאטיפאקה לש ולוטיבכ התוא האור ןודורפש ־~ תיבירה רעש תדירי
 ןמיס ,רבד לש וכופיה ןכ םא יהירה — לאטיפאקה לש היצזילאיצוסל הייטנבו
 לש ותכיפה ל״ר ,ינזבזבה רשועה לע דבועה״לאטיפאקה לש םלשה וגוחצנל
 יטרפה ןיינקה לש םלשה ונוחצנ והז .יתיישעת לאמיפאקל יטרפה ןייבקח לכ
 !לינקה לעב לש אלמה ודובעישו תוישונאה ויתונוכת לש ןיע־תיארמ לכ ל-ז

 .תורזש שולשה תרדסהו והצקב י״התכ ףד עורק ןאכ *
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 טסילאטיפאקה ףא ,תאז םע דחי .הדובעה — יטרפח ןיינקה לש ותוהמל יטרפה
 םתוטשפל רזוח אוה ןיא ןפואו םינפ םושב .ולשמ ת1אנה ול שי יתיישעתה
 רודיב והז ןאחרוא־בגא אלא הניא ותאנה םלוא ,םיכרצה לש תיעבט־יתלבה
 טסילאטיפאקה ןכש ,תילכלכ ,תבשוזזמ האנה והירה ךכ םאו רוצייל ףופכה
 קד תולעל הל רתומ ותאנהו לאטיפאקה תואצוה ןיינמב ותאנה תא בשחמ
 הפופכ האנהה .חוויר ףוריצב רוצייה ידי־לע רזחוי זבזובש המש ,וזכ המרל
 םדוקש דועב ,לאטיפאקה רבוצ דיחיל ףופכ הנהנה דיחיה ,לאטיפאקל אופיא
 ולוטיבל ןמיס אופיא איה תיבירה רעש תדירי ,רבד לש וכופיה שחרתה ןכל
 ,תללכתשמו תכלוהה ותוטלתשהל ןמיס איהש הדימ התואב קר לאטיפאקה לש

 ןפואה רהז ,ללכב .ולוטיב תארקל תאז םע דחי רהודו ללכתשמו ךלוהה רוכינל
 .וכופיה תא םייקה רשאמ ותועצמאבש דיחיה

 ארפיא וניא ןוכסחהו תררת1מה ןיינעב תינידמה הלכלכה הלהינש סומלופה
 לש וביט לע הרורב הרכהל העיגהש תינידמה הלכלכה ןיב סומלופ אלא
 ־יטנא םייטנאמור תונלרכזב ןיידע הלובכה תינידמה הלכלכה ןיבל רשועה
 סומלופה אשונ תא דימעהל םיליכשמ םניא םידדצה ינש םלוא .םייתיישעת

 .והער לע שיא רבגתהל אופיא םילגוסמ םניאו 'טושפה ןיוטיב לע

 הלכלכהש ךכ תמחמ םג תיעקרק הטנר רותב הלטבתנ תיעקרקה הטנרה
 וארש םיטארקויזיפ׳ד לש םהיקומינל דוגינב — החיכוה השידחה תינידמה
 אוהש דיחיה אוה עקרקה לעב יכ - דיחיה יתימאה ןרציה חא עקרקה לעבב

 ־אקה לש וניינע איה תואלקחה .ןיטולחל יביטקודורפ־יתלב רייטנר תקזחב
 תופצל לוכי אוהש העש וז הרוצב ולש לאטיפאקה תא ליעפמה טסילאטיפ ׳
 ןיינקכ יעקרקה ןיינקהש — םיטארקויזיפה לש םתנעט .לבוקמה חווירל ונממ
 אהי הזכש תרותבו הנידמל םיסמ םלשל ךלדצש דיחיה אהי ידיחיה ינרציה
 וז הנעט — הנידמה יניינע לוהינבו םיסמה לש םרושיאב קלח לוטיש דיחיה
 ידיהיה סמה אוה תיעקרקה הטנרה לע סמהש ונייהד ,הכופיה לע התע תדמעומ

 רוצייל קיזמ וניאש ידיחיה סמה והזש ל״ר ,תינרצי־יתלב הסנכה לע לטומה
 העיגמ תיטילופ רתי״תוכז םוש ןיא וז השיפת יפלש וילאמ ןבומ .ימואלה

 .ירקיעה םיסמה םלשמ ותויהמ עקרקה לעבל "
 וביא לאטיפאקה תמרעל הדובעה לש התרחתפתהכ גישמ ןודורפש המ לכ
 לאמיפאקה לש ותוחתפתה ,לאטיפאקה ימוחתב הדובעה לש התוחתפתה אלא
 יתלבה לאטיפאקה תמועל ונייהד ,לאטיפאק וניאש המ תמועל יתיישעתה

 תאדקל ונייהד ,מחצג תארקל תדעוצ וז תוחתפתהו .ומצע תא ךרוצה יתיישעת
 הדובפהש ךכב קרש אופיא ונא םיאור .יתיישעתה לאטיפאקה לש ונוחצנ
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 תוחתפתהה תא החוכנ תוארל ןתינ יטרפה ןיינקה לש ותוהמכ תשפתנ
 .ישממה היפוא לע וזכש תרותב תילכלכה

 הרבחה איה ~ תינידמה הלכלכה שיא יניעל הלגתמ איהש יפב — הרבחה
 םייק אוה הבשו םיכרצ לש לולכמ דיחי לכ הווהמ המוחתבש ,תיחרזאה
 י^צמא םישענ םהש הדימכ קרר־ךא ,וליבשב םייק תלוזהש םשכ ,תלוזה ליבשב

 םדאה תוימזב ,הקיטילופב ומכ קוידב — תינידמה הלכלכה שיא .הזל הז
 הנוכת לכ לטנ ונממש דיחיה לע ונייהד ,םדאה לע לבה תא דימעמ - הלש

 .לעופכ וא טסילאטיפאקכ וביצהל תנמ־לע
 ךו^ הדובעה לש יתרבחה היפואל ילכלכה יוטיבה איה הדובעה תקולח
 ימוחתב תישונאה תוליעפל יוטיב אלא הניא הדובעהו תויה ,וא .רוכינה ימוחת
 התבצה אלא הדובעה תקולח ןיאש ירה ,רוכינ רותב םייחה יויטיבל ,רוכינה
 םדאה לש תישממה ותוליעפ רותב תישונאה תוליעפה לש תנצחומה ,תרכונמה

 .ונימדב רוצי תרותב
 התוהמ רבדב םהיניב םיקולח םהו הרורב םתעד ןיא תינידמה הלכלכה ישנא

 רשועה דוצלי לש ירקיעה עינמכ התוארל ןבומכ שיש - הדובעה הקולח לש
 םה םיקולח ונייהד — יטרפה ןיינקה לש ותוהמכ הדובעה הרכוהש העשמ
 תוליעפכ תישונאה תוליעפה לש וז תנצחומ ,תרכונמ תומד רבדב םהיניב

 , .ונימדב רוצי רותב םדאה
 וזיא לש האצמה רדגב הניא הרוקמ יפל״״דדובעה תקולח" :תימס םדא
 ,תיתגרדההו תיטיאה יכ סא ,תיחרכהה הנקסמה איה ...איהש תישונא הנובת
 ןמ דהא וז הייטנ הווהמ הדימ וזיאב .רבדב רבד רימהלו ףילחהל הייטנה לש
 לע רתוי לבקתמש המ איה אמש וא ...םדאה עבט לש םיירוקמה תונורקעה
 רייש וניא הז - רובידה רשוכו ינובתה רשוכה ןמ תיחרכה הנקסמ - תעדה
 לש רהא עזג םושב התולגל ןיאו ,םדאה״ינב לכל תפתושמ וז הנוכת .ונניינעל
 והירה רגבש העשמ דיחיה ,םייחיילעב לש רחא עזג לכב טעמכ ...םייח ילעב
 ,ויחא תרזעל טעמכ דימתמ חרואב קקזנ םדאה םלוא ...ןיטולחל יולתייתלב
 ולדגי םייקתהל וייוכיס .םבל בוטל קרודא תופצל ודצמ תלעות רסח הז אהיו
 םהל תוארהלו םמצעי־תבהא ךותמ ותבוטל לועפל םתוא עיגהל לכוי םא
 יכ םתוישונאל םינופ וגא ןיא ...םהמ שקבמ אוהש המ ושעיש אוה םתבוטלש

 אלא ונא וניכרצ רבדב םהילא םירבדמ ונא ןיא םלועלו םמצע־־תבהאל םא
 ^ ".םהלש םהיתוגורתי רבדב

 םיקוקז ונאש םיבוטה םיתורישה תיברמ תא והערמ שיא םיגישמ ונאש םשכ"
 םרוגה המצע וז ןיפילח תנוכת .דתיה ךכ ,היינקו ןיפילח ,םיזוח תועצמאב םהל
 םדא לשמל רציימ םיעור וא םידייצ לש טבשב .הדובעה תקולחל ירוקמה
 אוה .םידחאה ןמ רתוי בר ןורשכבו רתוי הבר תונוכנב תוברהו תותשק םיוסמ

 .12—13 ׳מע ,׳א ,רכזנה ורפסב ,תימס ״
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 לש ופוסבו ,דיצ וא תומדב תרומת וירבח םע תובורק םיתעל ןתוא ףילחמ
 רתוי הבורמ דיצו רתוי תובר תומהב וז ךרדב גישהל לכויש הלגמ והירה רבד
 ותכאלמל םיצחו תותשק תיישע תכפוה ךכליה .הדשב דיצל ותאצב רשאמ

 10 ״...ולש ימצעה-סרטניאל בל תמיש ךותמ תירקיעה
 לש התביס ךכ־לכ ...וניא ...םדאה״ינב ןיבש םייעבטה תונורשכבש לדבהה"
 רבד רימהלו ףילחהל הייטנה אלוליא .התאצות אוהש םשכ הדובעה תקולח
 היהש םהיתוחונו םייחה יכרצ לכ תא ומצעל גישהל םדא לכ לע היה ,רבדב
 ךכ־לכ בר ינוש אצמנב היה אלו הדובע 'התוא ...םהל התיה םלוכ .םהב הצור
 לש והשלכ בר לדבהל תוביסנה תא חימצהל היה יושעש הקוסעתל

 ".תונורשכ
 ,םדאה״יגב ברקב ...תונורשכה ילדבה תא תרצויה וז איה הייטנהש ןוויכ"
 ^ילעב לש םיבר םיגוס .ליעומל הז לדבה השועה איה המצע וז הייטנש ירה
 רתוי םיבר רשוכ־ילדבה עבטה ןמ םיגישמ ןימ ותואל םיכיישה ...םייח
 *בלכ ירה .ךוניחלו גהנמל םדוק םדאה־ינב לצא שחרתהש המל האוושהב
 חור*בלכמ ןורחאה הח ליינאפסמ דיצ בלכ וא היצ״בלכמ לדבנ ףיטסאמ
 םיגוס םלוא .תובוחררדקנממ ותייטנו וחור יפל ףוסוליפ לדבנשמ םייתעבש
 שומיש לכ םהל ןיא ןימ ותואל תאז לכב םיכיישה םייח־ילעב לש הלא םינוש
 ותוריהמ ידי לע הרוצ םושב ששואמ וניא ףיטסאמה־בלכ לש וחוכ .והערל שיא
 הלוכי הניא ולא םינוש תונוכתו תונורשכ לש םתעפשה ...דיצה־בלכ לש
 ןיא ן הרמחהו ןיפילחה תנוכת לש הרדעיה תמחמ ,יהשלכ תופתושב תוצן$תהל
 תוחונלו רתוי הבוט תולגתסהל ,תצקמב וליפאו ,םורתל היושע וז העפשה
 חרואבו דרפנב ומצע לע ןגהל םייח״לעב לכ ץלאנ ןיידע .ןימה לש רתוי הבר
 .וירבח תא וב דחיי עבטהש תונורשכה ןוויגמ ןורתי םוש ול ןיאו יולת״יתלב
 ,וז תא וז רתויב תונושה תונוכתה תושמשמ ,תאז תמועל ,םדאה־ינב ברקב
 ןיינקב ,ךכ רמול ןתינ םא ,םיצמתמ םינושה םהיתונורשכ לש םינושה םירצותה

 תונקל לוכי םדא לכו ,הרמהלו ןיפילחל תיללכה הייטנה תועצמאב ףתושמ
 ג* ".וב ךרוצ ול שיש תלוזה לש ויתונורשכ רצותמ קלח ותוא

 לש הפקיה בייח ךכ ,הדובעה תקולחל םרוגה אוה ןיפילחה חוכש םשכ"
 ופקיה ידי־לע ,רחא ןושל ז הז חוכ לש ופקיה ידי*לע לבגומ תויהל וז הקולה
 ומצע תא שידקהל עינמ םדא םושל ןיא ,רתויב ןטק קושה רשאכ .קושה לש
 ףדוע לכ תא ףילחהל תורשפאה רדעיה תמחמ ,דחא קוסיעל ידעלב ןפואב
 רצומ לש םיקלח םתואב ,ולש ותכירצל רבעמו לעמ איהש ,ותדובע תרצות

 ״.םהב ךרוצ ול שיש םירחא לש םתדובע
 הדימב ךפוה וא ןיפילחה ןמ אופיא םייקתמ םדא לכ" :םדקתמ יתרבח בצמב
 ג4״שממ לש תירחסמ הרבח ללכל תחתפתמ המצע הרבחהו ,רחוסל תמיוסמ

 .13—14 ׳מע ,םש
 .14 ׳מע ,םש

 .14—15 ׳מע ,םש
 .15 ׳מע ,םש
 .20 ׳םע ,םש
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 רחסמה !םיידדה ןיפילח לש הרדיס איה הרבחה״ :יסארט־הד טיטסד ׳ר)
 טע דבב־דב ברודלוה לאטיפאקה רבצה .("הרבחה לש התוהמ לכ תא ףיקמ

 .תיטס םדא ןאכ דע — .ךפיהלו ,הדובעה תקולח
 ךישמהל הרבחל היה ןתינ ,תכרוצ איהש המ לכ ...החפשמ לכ הרציי ול"
 לש חתופמה הבצמב... ;םהש ןיפילח לכ ושחרתה אלש תורמל םייקתהלו

 ".ינורקע םרוג אל םלוא ,וידעלב רשפאי־יאש םרוג ןיפילחה םיווהמ ונתרבח
 הרוציי תא הלידגמ איה ;םדאה תוחוכ לש חלצומ םושיי איה הדובעה תקולח״

 ויתונורשכ תא תמצמצמ איה םלוא — היתואנה תאו החוכ תא — הרבחה לש
 תושעיהל לוכי רוצייה ןיא ^^".תילאודיבידניא שפתנ אוהשכ םדא לכ לש

 .ייס .ב .ד ךכ — .הדובע תקולח אלל
 תונוכתה .דובעל תינפוגה ותלוכיו ותנובת ןה םדאב תונומטה תונוכתה"
 םידיקפתה תא םינוש םישנא ןיב קלחל רשוכה ןה יתרבחה בצמה ןמ תועבונה
 םירצומהו םיתורישה תא ףילחהל רשוכהו ...םויקה יעצמא תגשה םשל םיצוחנה
 אוה רחאל ותוריש תא ןתיל םדא ףחודה עינמה ...ולא םיעצמא םיביכרמה
 ןיינקל תוכזה .קפיסש םיתורישה רובע הרומתל הפצמ אוה ן ימצעה סרטניאה
 ןיפילח ...םדא״ינב ןיב ןיפילח לש םמויקל רובעי״לב יאנת איה ידעלב יטרפ

 .קבארקס ךכ — ^8״ ידדהא ,דז תא הז םינת5 הדובע*תקולחו

 ־תקולח לש האצותכ — רחסמה — םיללכושמה ןיפילחה תא גיצמ לימ
 :הדובעה

 ,השעמל .רתויב םיטושפ תודוסי לע םדאה לש ותוליעפ תא ■דימעהל ןתינ"
 הז םיפוג עינהל לוכי אוה .העונתל םורגל רשאמ רתוי תושעל לוכי אוה ןיא
 ויתונוכת ידי־לע םרגנ ראשה לכ ן הז לעמ הז םדירפהל לוכי אוהו הז תארקל
 לירגהל ןתינ יכ תובורק םיתעל םילגמ תונוכמו הדובע תקסעהב ...רמוחה לש
 תולועפ ןתוא לכ לש הדרפה ידי־לע וא הנוכנ האצקה ידי*לע תואצותה תא
 ןתינש תולועפה לכ ףוריצ ידי״לע "דתלוזל תחא עירפהל הייטנ ןהל שיש
 םילגוסמ םדא־ינב ןיאש ןוויכ .יהשלכ ךרדב רזל וז הנרוזעתש ךכל ןאיבהל
 םה הבש תונמוימו תוריהמ לש הדימ התואב תובורמ תונוש תולועפ עצבל
 ליבגהל בטומ םלועלש ירה ,תוטעומ תולועפ עצבל דציכ דומלל םילגוסמ
 הדובעה תא קלחל תנמ־לע .םהילע תולטומה תולועפה דפסמ תא רשפאה לככ
 בורב חרכה שי ,רתויב הליעומה הרוצב תונוכמהו םדאה תוחוכ תא תוצקהלו
 תורוחסה תא רוציל שי ,תורחא םילמב }בחרנ הדימ הנקב לועפל םירקמה
 םא ,םהמ םידחאש םילודגה תשורחה־יתבל םויק ןתונה אוה הז ןורתי .בר ןומהב
 תוצרא אלא ,תדהא ץרא קד אל םיתעל םיקפסמ ,חונ םוקמב םירתואמ םה

 .ליט ךכ ".תרצוימה הרוחסה לש היוצר תומכ לכב ,תובר

 הדובעה תקולחש ,ךכל המיכסמ תינרדומה תינידמה הלכלכה לכ םלוא

 !ג© ׳1'13.05׳■, <3׳1(16010§ג6" (?^1־15, 1826), מ. 68, 78

 .300 ׳םע ,׳א ,רכזנה ורפסב ,ייס ביי
 .76—77 ׳מע ,'א ,םש

 ¥. 81?;1:8.ןב61£, ״xנב0ס1•16 ^68 1*101163863 80013,165״ (?3,1־18, 1829),!, ק. 25 ב8
 ס^3מ168 1^111, "316111611(;8 01 ?0111^1031 £001101117״ (£011^011, 1821),
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 תתחש יבתכ / סקראמ

 ,ידדהא הז תא הז םינת^ ,לאטיפאקה״רנצהו הדובעה תקולח ,רוצייה־רשועו

 ידיל איבהל לוכי ,ומצע תושרב דמועה ,ררחושמה ישפוחה ןיינקה קרש םשכ
 .הפיקמו הליעומ הדובע תקולח

 הדובעל הקינעמ הדובעה תקולח :ךכ םכסל ןתיב תימס םדא לש ויקומיב תא
 ,רזוסמלו ןיפילחל הייטנה לע תססבתמ איה ,הלש יפוסניאה רוצייה־רשוכ תא

 תינתומ אלא תירקמ הניא הארנכש ,הנימב תדחוימ תישונא הייטנ איהש
 .תויכונאה םא יכ ,תוישונאה וניא ןיפילחה עינמ .ןושללו הנובתל תוקקדזהב

 :ירק) הדובעה תקולה לש התאצות רדגב אוה םיישונאה תונורשכה ןוויג

 .ליעומל הז ןוויג םדצמ םיכפוה ןיפילחה קר .התביס רשאמ רתוי (ןיפילחה

 תופירח םייח״לעב לש םיוסמ ןימ לש םינושה םיגוסל רשא תודחוימה תולוגסה
 ־ילעב ןיאש ןוויכ םלוא .תוישונאה תוליעפהו■ תונוכתה ינוש רשאמ רתוי
 רחא םייח־לעבל רזוע ונימךב לש דוחיי םוש ןיא ,ןיפילחל םילגוסמ םייחה
 תולוגסה תא דחאל םילגוסמ םייחה־ילעב ןיא .*וגרמךב אל ךא ובימ־ןב אוהש
 תוחונלו תלעותל המואמ םורתל םילגוסמ םה ןיא !םנימ לש תולדבנה
 ־ינפואו תונורשכה םישמשמ הפ ןכש ,םדאה ןכ אל .םנימ לש תפתושמה
 םרצות תא זכרל םילגוסמ םדאה״ינבש ןוויכ ,הז תא הז םינושה תוליעפה
 תרצונ הדובעה חקולהש םשכ .תונקל דחא לכ לכוי ונממש ,דחא ןומהב הנושה
 ־לע ,ויפילחה ףקיה ידי־לע תלבגומו הלידג איה ךכ ,ןיפילחל הייטנה ידי־לע
 ,רחסזנ*תרבח איה הרבחהו ,רחוס והירה םדא לכ חתופמה בצמב .קושה ידי

 םייקתהל הלוכי הרבהה .םייתוהמ־יתלבו םיירקמב ןיפילחה תא האור ייס
 םע דחי .הרבחה לש חתופמ בלשב םייחרכהל םיכפוה םה םלוא .םהידעלב
 יעצמא איה הדובעה תקולח .ןיפילחה אלל תושעיהל לוכי רוצייה ןיא תאז
 םלוא ,יתרבחה רשועה ןעמל םיישונאה תוחוכה לש חלצומ לוגיס ,ליעומו חונ
 הדעה .תילאודיבידניא שפתנ אוהשכ םדא לכ לש ונורשכ תא תמצמצמ איה

 .ייס לש ודצמ תומדקתה איה וז הנורחא
 הנובת ומכ ,םדאב תועובטה ,תוילאודיבידניאה תונוכתה ןיב ןיחבמ קבארקס
 ןיפילח ומכ ,הרבחה ןמ ןאצומש תונוכתה ןיבל ,הדובעל תינפוג הייטנו
 תיתרכהה תמדקומה ותחנה םלוא .ידדהא וז תא וז תונתמה הדובעה תקולחו
 המ תיביטקייבוא הרוצב ןאכ אטבמ קבארקס ,יטרפה ןיינקה אוה ןיפילהח לש^

 תא ,תויכונאה תא םינייצמ םהש העש ב״ויפו ודראקיר ,ייס ,תימס םירמואש
 רכמ־רחסה תא םיאור םהש העש וא ןיפילחה רוקמ רותב ,יטרפה סרטניאה

 .ןיפילחה לש המיאתמהו תיתוהמה הרוצכ

 הדודהסה ןמ ולש ומוגרת יפל תינמרגב לימ ירבד תא איבמ סקראמ עק• 5־8
 ,1823יב העיפוהש רפסה לש תיתפרצה
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 תישונאה תוליעפה .הדובעה תקולח לש התאצות אוה רחסמהש עבוק לימ
 תודדועמ תונוכמל תוקקדזההו הדובעה תקולח ,תינאכמ העונתב ולצא תמכתסמ
 לככ םצמוצמ תולועפ םוחת םדא לכ ידיב דיקפהל שי .רוצייה רשוע תא
 רוציי תא ןדצמ תובייחמ תונוכמל תוקקדזההו הדובעה תקולח .רשפאה
 .תולודגה תורוטקפונמה תביס יהוז .תולודג תויומכב (םירצומה רמולב) רשועה

 ולאש ןוויכ ,הבורמ ןיינע תלעב איה !יפילחהו הדובעה־תקולח לש םתניחב
 םיישונאה תונורשכה לשו תישונאה תוליעפה לש רכונמה יששמה יומיבה םה

 .וללכב םדאה ןימל םיסחייתמה תונורשכו תוליעפ תניחב

 אלא הניא תאז — יטרפה ןיינקה לע םיססובמ !יפילחהו הדובעה תקולחש
 העיבק יהוז [יטרפה ןיינקה לש ותוהמ איה הדובעה יכ תרמואה העיבקה
 חיכוהל ונא םיצור התואשו החיכוהל לוכי תינידמה הלכלכה שיא ןיאש
 ׳יטרפה ןיינקה לש תורוצת ןה !יפילחהו הדובעה תקולחש ךכב אקווד .וליבשב
 םשומימ םשל םיקוקז םיישונאה םייחה יכ הלופכה החכוהה הנומט ךכב אקווד
 .יטרפה ןיינקה לש ולוטיבל םיישונאה םייחה םיקוקז התע יכו יטרפה ןיינקל

 שיא ראפתמ ןתועצמאבש תועפותה יתש ןה !יפילחהו הדובעה תקולח
 דדיאמ אטבמ אוה ןתועצמאבשו תיעדמה ותטיש תריתרבחב תינידמה הלכלכה
 סרטניאה לע הרבחה לש הסוסיב תא ׳ותטיש לש התריתס תא תעדמ־אלש אסיג

 .יתרבח־יתלבה יקלחה
 הרוקמש — ןיפילחל הייטנהש םינעוט הליחת :םהב ןייעל שיש םימרוגה
 .הלש ןילמוג־תלועפ וא הדובעה תקולח לש התביס איה — תויכונאב הלגתנ

 ,רוצייה השועה .הרבחה תוהמל םייסיסב־יתלבכ ןיפילחה תא האור ייס

 -שובישבו תוששורתהב םידומ .ןיפילחהו הדובעה תקולח תועצמאב םירבסומ

 םיריכמ .הדובעה תקולח תובקעבש תילאודיבידניאה תוליעפה לש תוהמה
 - םיישונאה תונורשכה לש ברח ינושה ירצויכ הדובעה תקולחבו ןיפילחב -

 תונורשכ תא קלחמ קבארקס .ןיפילחה 'תובקעב קר ליעומל ךפוהה ינוש
 תונורשכה (א) :םיקלח ינשל םדאה לש (םירצויה תונורשכה תא וא) רוצייה

 וא הדובעל תדחוימה ותייטנו ותנוכת — םדאב םיעובטהו םיילאודיבידניאה
 דיחיה ןמ אל — הרבחה ןמ םיעבונה תונורשכה (ב) !ולש הדובעה רשוכ
 תלבגומ הדובעה תקולח ;ןכ לע דתי .ןיפילחהו הדובעה תקולח - ישממה
 רקיעה תא !הטושפ תינאכמ העמת איה תישונאה הדובעה .קושה ידי־־לע
 תולועפ עובקל שי ריהי לכל .םיאשומה לש תוירמוחה תולוגסה תומרות
 רוצייה לש ותוספא ,לאטיפאקה זוכירו הדובעה לוציפ .רשפאה לככ תוטעומ
 יטרפה ןיינקה לש ונויגה־תועמשמ .ןומהב רוצייה לש רשועו ילאודיבידניאה

 .הדובעה תקולחב ישפוחה



 ?!סכה .ט םייפוסוליפ־םיילכלב ד־י־יבתכ

 תיגולופורתנא תועיבק רדגב קר םניא םדאה לש ב״ויכו וירצי ,ויתושוחת םא
 ,(עבטת) תוהמה לש םייתימא םיגולוטנוא םייבויח םירושיא םא יכ ,רצ ןבומב

 ירה ,ינשוח הרואב םליבשב םייק אשומהש ךכב שממ םירשאתמ םה םאו
 :אוה רורבש

 לש םיבושה םינפואהש אלא ,דיחאו ההז דימת םתורשאתה ןפוא ןיאש (א)
 םליבשב אשומה ם׳ייק ובש ןפואה ? םהייחו םמויק דוחיי תא םיווהמ רושיאה

 ן םקופיס לש דחוימה ןפואה אוה
 אשומה לש ^ ולוטיב תא ןירשימב הווהמ ינשוחה רושיאה וב םוקמבש (ב)
 והז ירה ,(רכו אשומה לש ודוביע ,הליכא ,הייתשב ומכ) היולת־יתלבה ותרוצב

 ן אשומה לש ומויק־רושיא
 תוישונא ב״ריכו ויתושוחת םגש ונייהד ,ישונא אוה םדאהש הדימבש (ג)

 סלש וקופיס םג אוה תלוזה ידי־לע אשומה לש ורושיאש ירה ,ןה
 ןיינקה לש ותועצמאב ונייהד ׳תחתופמה היישעתה תועצמאב קר (ד)
 ןהו הלולכמב ןה ישונאה רציה לש תיגולוטנואה תוהמה תמשגתמ ,יטרפה
 לש תישעמה תימצעה ותורצוויה רצות ומצע אוה םדאה עדמ *התוישונאב

 ן םדאה
 השוריפ — רוכינה ןמ ררחושמ אוהשכ — יטרפח ןיינקה לש ותועמשמ (ה)
 ותוליעפו וקופיס יאשומ רותב םדאה ליבשב םייתוהמ םיאשומ לש םמויק

 .דחאכ

 שוכרל הלוגסה ול שיש ןוויכ ,לכה תא תונקל הלוגסה ול שיש ןוויכ ,ףסכה
 לש יללכה יפואה .העידיה א״הב אשומה והירה ,םיאשומה לכ חא ומצעל
 ףסכה ...הלוכיילכ תושיכ בשחנ אוה ןכלו ,ותוהמ לש ותלוכי־לכ איה ותלוגס
 המ .וייח־יעצמאל טדאה־ייח ויב ,אשומה ןיבו םדאה ויבש רוסרסה אוה
 אוה ,םירחאה םדאה ינב תא יל ךוותמ ףא והירה ,ילש ייה תא יל ךוותמש

 .תלוזה תא ירובע הווהמ

 ןכו ,לגרו די !לזאזעל ,המ"

 !ין.לש המה רוהאו שאר

 ׳ןהל האנה ילש המ״לכ ־ךא

 ?ךיש הלאמ יל תוחפ אוה םולכ
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 ,םיריבא השש םלשל לכוא םא 1

 • •• • ן - ^ • > - ?ינמילשי ,םחכ אוה יחכ אל םאה !

 ,יננה ללח־׳שיאר יפךדל ץר ינא

 ".םירשעו עברא םללגר יל ולאכ ;

 2 (וטסיפמ) טסואפ ,התיג

 :״הנותא שיא ןוזניט״ב ריפסקש |

 דד 1 ?בהז" |

 ;םילא ,אנ-לא ן ץצונ רק^ל בהז ן

 • ׳ ןיז נ - • •• ; ,םישרש ן תעד-לק ץלצ יניא ־

 הז לש וזכ הסכמ 1םיכז םיקחש !

 ▼י? ,האנ סאמנ ,ןבל רוחש םישת 5
 ,ריעצ ןקז ,דבכנ הלקנ ,בוט ער

 • ד ״••.י •ץ 1 ■ 1 !־

 ¬¬ץימא בל-גומ |

 ־יהזןה." !
 זןידי םילולהו םינהכה

 תחתמ רפה רלעל ,םכך;־לעמ !

 ▼ ״/¥*.** ד * בהצ הז דבע .אירב שיא שאר
 ךרבן אוה .תותד רבשל־רשקל

 תערצ רופכ תא םישי ,םירוראה
 • - ץ * 7 * ז ״ -ג 1•

 ןתל םיבבאו ,ץךענ המ-רבך

 םבישויו ,ךדבו דובכ ,םיראת ׳;

 והז ךכ .לספס לע םירוטנס ןיב ;
 ן ו• ־ז : - ־ • ז ו •• ל

 תיבש ליבוי הלב הנמלאש'
 " ״ ׳ץ ^ ד• ־ז : -

 םילוח״תיבש וזו ;הנתחל 1

 ,הדגנ םיאיקמ ויה הלגמ־יביכר
 ד׳;•/ • * ״ ן ד• 7\ :

 .ןסינ םויל טנחו רמב ךפהל

 הלוז הנוז ,רורא דאמ רפע
 דד ד 1 ד ד

 "...םימע תוביר רחרחמ ,םדאה לש
 " •׳ • נ ׳״ נ 7*ז 7 7

 .86 ׳טע ,(י״שח ,א״ת—םילשורי)ןהכ בקעי תירבע ,״טסואפ״ ,התיג -
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 :ןלודלו
 דרפו ,דמחנ םיכלמ״גרוה ,התא"

 נ יז ! •/ • ■ז : ״ ׳ •ז ־

 !ודלל בא ןיבו ןב ןיב רק^

 עוציה לע קתבמ ןפ3ט ,התא

 ,התא וזע סרמ ,התא ורתט יבה
 ▼־ ״ :* ד - ז־־־1

 ,גנע בהוא ,בהאנ ,ריעצ דימת
 י׳ ״׳ ד• ״.*:״.• • ^ •ד

 גלעה ךז תא סמי ךקמסע

 הלגנ לא !המד קיחב הנה

 תוענמנה ודחי םיהלת רעא
 ו• 1 ■ י• ז - • ! ־ י; *!

 הפע לכב רשא ווקענתל דע

 ,התא יתוחישת תילכת לכלו
 ו■ - ־ ▼ • 1 - •ז {

 ,םיענאה *תובל ןחבמ

 ךזע בלבו ;םידרומל ,ךידבוע

 תויחה דע האוש־תוביר םב חלע
 - - • ד• . ך■ . ,

 3״!םוקלה תוכלמ ןהיניב הנקלחת

 חתפנו הבה ,וניבהל תנמ־לע .ףסכה לש וביט תא ראתל ביטימ דיפסקש
 .התיג ךותמ עטקה שוריפב

 ׳ותרומת םלשל לוכי ינאש המ ,ףסכה לש ותועצמאב יליבשב םייקש המ ;
 .ומצע ףסכה לש וילעב ,ינאש המ והז ,תונקל למסמ ףסכהש המ תרמוא תאז

 ,ילש ירשכו יתולוגס ןה ףסכה לש ויתולוגס .ףסכה לש וחוכ לדוגכ יחוכ לדוג
 םינפ םושב אופיא עבקנ וניא לגוסמ יננהש המו יננהש המ .ףסכה לעב לש
 תא יל תונקל לוכי ינא םלוא ,רעוכמ ינא .ילש תוילאודיבידניאה ידיילע ןפואו
 חוכה ,רועיכה לש ומושיר ןכש ,רעוכמ ינא ןיאש ירה ,ךכ םא .םישנב הפיה
 — ילש תוילאודיבידניאה יפל ~ ינא .ףסכה ידי־לע קלוסמ ,ובש החודה

 ינא .הכנ ינניאש ירה ,ךכ םא !םיילגר ד״כ יל קפסמ ףסכה םלוא ,הכנ ינירה
 ,הכרעהל הכוז ףסכה םלוא ,הור־־רדענו ןופצמ־רסח ,רשיייתלב ,תחשומ םדא "

 ;*וילעב תבוטב לוכה םיצפח ןכל ,היצפחבש בוטה אוה ףסכה .וילעב םג ןכו

 ׳טע ,(ג״ישת ,א״ת) תרפא לארשי תירבע ,"הנותא שיא ןומיס" ,ריפסקש *
 .קיט—לגלש ידיב ינמרגה םמוגרתב ריפסקש ירבד תא איבמ סקראמ .101—100

 1)^5 061(1 151; <1^8 11(ג0][ב81;6 0וג1;, ^180 131; 36111 26311;261־ §11^ : רוקמב*
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 םדאכ בשחנ ינירה ןכ םא ,דשי־יתלב תויהל ךרוצה ןמ יתוא ררחשמ ףסכה
 תישממה םחה אוה ףסכה םלוא ,חור־רדענ ינא .רשי ינא יכ םיחינמ !רשי

 לוכי והירה ,ןכ לע רתי ? חורירסח וילעב אופיא אהי ךאיה ,םירבדה לכ לש
 ןיא םולכ ,חורה־ישנא יפלכ חוכ ול שיש ימו ,חורה־ישנא תא ומצעל תונקל
 לכ ףסכח לש ותועצמאב יתושרב שיש ,ינא ? םהמ רתוי חור־שיא ומצע אוה
 ךפוה ףסכה ןיאה ?תוישונאה תונוכתה לכ יב ןיאה ,וב ץפח םדאה בלש המ

 ? םכופיהל יתונורסח לכ תא
 הרבהה תא ,םיישונאה םייחל יתוא תרשוקה הקיזה תא ףסכה הווהמ םא
 לגופמ אוה ןיא םולכ ?תוקיזה־לכ־תקיז ףסכה ןלא םולכ ,עבטה לא יחואו ילא
 דירפמה םרוגה ךכ תמחמ אוה ןיא םולכ ?תוקיזה לכ תא ריתהלו רושקל
 חוכה ,הרבחה לש דחאכ יתימאה דירפמהו דכלמה חוכה אוה ,ןכא ?יללכה

 .הרבחה לש ימיכ־ונאוולאגה
 :ףסכה לש ויתולוגסמ םייתש דחוימב שיגדמ ריפסקש

 ־בטהר תוישונאה תולוגסה לכ לש ןתולגלגחה ,ןיעלדדארגה לאה אוה (א)
 בשיימ אוה !םירבדה לש תיללכה םתכיפהו םתפלחה ,ןכופיה ידכל תויע

 !בושייל תונתינ״יתלבה תוריתסה ןיב
 .תומואהו םדאה ינב לש יללכה רוסרסה ,תיללכה הנוזה אוה (ב)

 תוריתסה בושיי ,תויעבטהו תוישונאה תונוכתה לכ לש ןתפלחהו ןתכיפה
 םדאה רותב ותוהמב ןומט ףסכה לש יהולאה וחוכ — בושייל תונתינ ןניאש
 יי התקיפס אוה ףסכה .ומצעל ינוציחו רכנתמ ,רכונמ אוהשכ ונימךב רוציכ

 .תושונאה לש תרכונמה
 רדיבידניאה יתוחוכ לכ ןיאש המ ,םדא תרותב תושעל לוכי ינא ןיאש המ
 ךפוה ףסכה .ףסכה ידי־לע תושעל ינא לוכי תאז ,ותושעל םילגוסמ ם־יילא
 .הדוגינל ונייהד ,המצעב הניא איהש והשמל ולא תונוכתמ תחא לכ אופיא

 ןוויכ ראודה־תבכרמל קקדזהל הצור ינאש וא החוראל ינא קקותשמ םא
 החוראה תא יל גישמ ףסכהש ירה - ךרדל ילגר תאצל ידכ דע קזח ינניאש
 ,יומידבש םיבלינעמ ייוואמ תא ךפוה ףסכה :רחא ןושל .רארדה-תבכרמ תאד
 ,ינשוזז םויק ללכל ,יוצרה ,המודמה ,הבשחמבש םמויקמ םתוא םגרתמ ארה

 המודמה םתייווהמ ,םייחה לא יומידה ןמ םתוא םגרתמ אוה ;יתואיצמ
 .יתימא רצוי חוכ תקזחב אוה ףסכה הז ךווית תמחמ .תיתואיצמה םתייווחל

 וניא ושוקיב םלוא ,ףסכ ול ןיאש ימ לש ותניחבמ םג םנמא םייק שוקיבה
 ,ישילש םדא רותב ילע העפשה ול ןיאו םויק ול ןיאש יומידבש ןיינע אלא

 ׳ע6נדז15§61ב *
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 ^שומ־רסח ,ישמזנ־יתלב יליבשב הז ויינע ראשנ ןכלו -רותב

 וניאש שוקיבה ןיבל ,ףסכה לע סמבתמה ,יביטקפאה שוקיבה ןיב לדבהה
 ןיבש לדבהה אוה ב׳ריכו ינוצר לע ,ירצי לע ,יכרצ לע ססבתמה ,יביטקפא
 סייק אוהש יפכ יומידה ןיבל ילצא קר סייקה יומידה ןיב ,הבישהל םויקה

 .ישממ אשומ רותב יל הצוחמ

 ,ומצע תא שמממה ישממ ךרוצ ל״ר ,ךרוצ יל ןיא ,העיסנל ףסכ יל ןיא םא

 דומלל דועי יל ןיא ;ךכ םשל ףסכ יל ןיא ךא ,דומלל דועי יל שי םא .העיסנל
 ךא ,דומלל דועי יל ןיא םא ,תאז תמועל .ישממ ,ליעפ דועי לש ותועמשמב
 יעצמאה אוה ףסכה .ךכל ליעפ דועי יל שי ,ךכ םשל ףסכהו ןוצרה יל שי
 הרבחה ןמו םדאכ םדאה ןמ םיעברב םניאש) םייללכה םיינוציחה רשוכהו
 תואיצמה תאו תואיצמל יומידה תא ךופהל םילגוסמה (הרבחכ תישונאה
 םיישממ םייעבטו םיישונא םירשכ ךפוה והירה הדימ התואב ? אדירג יומידל
 .םירסיימ אורש־יעותעתל ,םימלשומ־יתלב םירבדל ,אדירג םיטשפומ םייומידל

 םימלשומ־יתלב םירבד רדגב תמאב םהש םירבד ךפוה והירה אסיג־דדיאמ
 — דיחיה לש ונוימדב קר םימייקו םינואיירסח תמאב שהש אווש־יעותעתו

 יללכה ןכופיה אלא ףסכה ןיא וז ותלוגס יפל רבכ .םיישממ םירשכלו תוחוכל
 ןיב רשקמו ןכופיה ידיל ןתוא לגלגמ אוה !תוישונאה דוזמיה־תולוגס לש

 .וז תא וז תורתוסו וזל ו/תודגונמ תונוכת
 תויתרבחה תוקיזה יפלכו דיחיה יפלכ ףסכה הלגתמ תאזה תכפהמה המצועכ
 תא ,הדיגבל תונמאנה תא ךפוה אוה .ןמצעל תוהמ ןהל שיש'תונעוטה בדיכו
 ,תונוגמ תודימל תובוטה תודימה תא ,הבהאל האנשה תא ,האנשל הבהאה

 ,דבעל ןודאה תא ,ןודאל דבעה תא ,תובוט תודימל תונוגמה תודימה תא.

 .לבהל לכשה תאו לכשל לבהה חא

 ירה ,לכה תא ףילחמו ךפהמ ליעפהו םייקה ךרעה גשומ רותב ףסכהש ןוויב
 ופוליחו ןכופיה ,ךפוהמה םלועה ונייהד ,םירבדה לכ לש םפוליחו םכופיה אוהש

 .תוישונאהו תויעבטה תונוכתה לכ לש

 ןוריכ .והנה בל־גומ םא ףא רוביג הז ירה ,הרובגה תא תונקל ול ןתינש ימ
 וא םיוסמ רבד תרומת ,תמיוסמ הנוכת תרומת אל ןיפילחל ןתינ ףסכהש
 ירה ,יעבטהו ישונאה םיאשומה־םלוע לכ תרומת אלא ׳סיוסמ ישונא ןורשכ *
 לכ תרומת הנוכת לכ — תולעבה לש תוארה תדוקנמ — ףילחמ ףא אוהש
 תוריתסה לש ןבושיי אוה ףסכה .הל תדגונמה הנלכת תרומת ףא ,תרחא הנוכת

 .קשנתהל תוריתסה תא ץלאמ אוה ,בושייל תונתינ ןניאש

 .י״החכב תחא הלמל םוקמ סקראמ ריתוה ןאכ ^
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 הזכ הרקמב .ישונא סחיכ םלועה לא וסחי תאו םדאכ םדאה תא אנ־חנה
 התא הצור םא .דבלב ןומאב ןומא ,דבלב הבהאב הבהאה תא רימהל לכות
 התא הצור םא !יתונמא ךוניח לעב תויהל ךילעש ירה ,תונמאה ןמ תונהיל
 העפשה ול שיש םדא תויהל ךילעש ירה ,םירחא םישנא לע ךתעפשה ליעפהל
 לא דיתויוסחייתהמ תחא לכ .םירחא םישנא לע תמאב תדדועמו תקתרמ
 םיילאודיביזניאה ךייח לש רדגומ יוטיב תויהל תבייח — עבטה לאו — םדאה

 ,דגנכשדדבהא ררועל ילבמ בהוא התא םא .ונוצר אשומל םאתומה םיישמונה

 ךייח יוטיב ידי־לע התא םא ,דגנכש־הבהאה תא תרצוי הניא ךתבהאש ונייהד
 ־תרסח איה ךתנהאש ירה ,בהאנ םדאל ךמצע תא השוע ךניא בהוא םדאכ

 .לזמ^תשיב ,םינוא
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 התוללכב תינאילגהה היפוסוליפהו הקיטקלאידה תרוקיב .י

 ,רמאנש המ לש ותקדצהו ותרבסה םשל ,ריעהל םיאתמה םוקמה והזש רשפא

 התגצה ךרד רבדב דוחיבר ,לגה לש הקיטקלאידה רבדב תורעה ולא־יא
 תיתרוקיבה היפוסוליפה לש הסחי רבדב םג רמכ *,הקיגולבו י היגולונזוונפב

 .השדחה

 'םלוע לש ונכותב השדחה תינמרגה תרוקיבה התיה הערקש ךכ ידכ דע

 ירמגל יתרוקיב־יתלב םחי החתיפש דע ,ומצע אשונה רמוחב הלובכו רבעה
 תילמרופ םנמא איהש — הלאשה ןמ ןיטולחל המלעתהו תרוקיבה תטיש יפלכ
 סחיב ונדמעמ התע והמ — תיתוהזנ איה רבד לש ותימאל ךא ,הקלחב
 ןיבש סחיה ןמ וז תומלעתה התיה הבורמ הכ ותינאילגהה הקיטקלאידל
 דע ,טרפב הקיטקלאידהו ללכב תינאילגהה היפוסוליפהו תינרדומה תרוקיבה
 ,חוכב תותפל ,ןיטולחל ןיידע םירוסא ראואבכו י סוארטשכ תרוקיבה־ישנאש

 לע ורפסב ינשה ולאו ויבתכ לכב ןושארה — תינאילגהה הקיגולה ילבכב
 "תימצעה העדותה" תא ,סוארטשל דוגינב ,^יצמ אוה ובש *"םיקיטפוניסה"

 ^."התלגתנש תורצנ״ב וליפאו ן "טשפומה עבסה" לש םצעה םוקמב םדאה לש

 ,תרצוי תימצעה העדותה ןיא וליאכ" ;"התלגתנש תררצנ״ב רמאנ ,לשמל ׳ךכ

 (תרצוי איהש המב המצע תא םג ,הנושה תא ,םלועה תא המישמ איהש העש

 המצעל ההז איה ירהש ,הרציש המ ןיבל הניב ינושה תא תלטבמ איה ןבש
 :וא *".וז העונתב הנומט התילכת התיה אל וליאכ — העונתבו הריציב קד

 לש ותעונת יכ תוארל ןיידע ולכי אל {םייתפרצה םיטסילאירטאמה) םה"
 התעונת איהש הדימב קרו־ךא המצע ךותב תודחאלו תישממל הכפה םוקיה
 השיפתה ןמ םילדבנ םניא ולא םייוטיבש דבלב וז אל י ".תימצעה העדותה לש

 .הלמב הלמ הילע םירחה וליפא םה :תינאילגהה ־

 ס. 116561, *׳?ת^0מ161ב0ג0516 (183 06181נ63״ (33נב11נ6ג:5/ ^
 1זסמ11נ6נ;5. 1807).

 116561, •'ע71386מ1801ר;ג11ג (16נ:1,0511£״ (1^זגמב1נ6נ;5, 1812-1816) י
 תססש ,(1874—1808) סוארטש דירדירפ דוד ינאילגהה גולואיתל ןווכתמ סקראמ *
 םילבוקמה היגשומב הכפהמ ללוח ,1835-6 םינשב םיכרכ ינשב עיפוהש ,״ושי ייח״

 .תיטנאטסטורפה היגולואיתה לש

 ושי ייח לע םירפסמה םיבוילגנאוואה לע דאואב ונורב לש ורפסל הנווכה *
 ע. 6211161־,^81 67^1156118011611 סי6301110111;6 .״םייטפוביס״ סייויקו

 <161 3ע110ש1:1^6נ:״ (6811גו215/31'^גגמ501ב\7615, 1841־1842).
 3. 63,ט61•, '*08(8 6111;<160^ו;6 0]ב1181נ6111נ1ג111״ (21גע101ב/ע71111;6מ1;11111־, *

.(1843 

 .113 ׳מע ,םש *
 .114 ׳מע ,םש יי
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 םהלש תדוקיבה־השעמ תעשב םירע הלא םירבסמ ויה אל הדימ וזיאב
 הדימ וזיאב ,תינאילגהה הקיטקלאידה לא םסחיל ("םיקיטפוניס״ב ראואב)

 חיכומ תאז ,ומצע םהלש תרוקיבה רמוח ךותמ וז תונריע החמצ אל
 הפורג דמ לש הפוצחה ותלאש תא החוד אוה םש *,"תוריחה לש בוטה הניינע״ב
 םירקבמל ותוא ריאשמ אוהש ךכ ידי־לע "?הקיגולל רשקב המו" (0נ:11הש6)

 *.וירחא ואוביש
 "" "הטודקנא״ה ץבוקב ועיפוהש ולש "תוזת״ב ןה - ךאברעפ ךפה התע םלוא

 היפוסוליפהו הקיטקלאידה תא - ״דיתעה לש היפוסוליפ״ב טרופמב ןהו
 הו השעמ תושעל הדיב התלע אלש ,"תיתרוקיבה הלוכסאה" .ןדוסימ תונשיה
 תרוקיבכ המצע תא התע הזירכהו השעג אוה דציכ תאז תמועל התאר ,המצעב
 התוואגב המצמיצ איה !המצע תרהבהל העיגהש ,תטלחומה ,תצרמנה ,הרוהטה
 סחיה לע התוא הדימעהו תירוטסיהה תוחתפתהה לכ תא תיטסילאוטיריפסה
 לכ !־.ףומהה" לש הירוגטאקב הידי־לע ללכנש םלועה ראש ןיבל הניבש
 ןיבש דחאח יטאמגודה דוגינה לע ודמעוהו ומצמוצ םייטאמגודה םידוגינה
 תגרדל דרוהש םלועהו יתרוקיבה ושי ןיב ,םלועה לש ותושפיטו הלש התמכח
 םתושפיטל דוגינב הלש התונייטצה לע העיבצה העש לכבו םרי לכב ."ףוספסא"
 הנה יכ הריהצהש ךכב יתרוקיבה ןידה םוי לע הזירכה ףוסבלו םינומהה לש
 קלחת איהו►־,הינפב בצייתתר תאטוחה תושונאה לכ סנכתת ובש םרי ברק
 חמבעה־תדועת תא הדימ לבקל הכזת הצובק לכו תוצובקיתוצובק התוא
 יבמופ התשע תיתרוקיבה הלוכסאה .הלש (1;65£1מ101111ג1מ
 התודידב סבמ תלש1מ איה ובש םלועה לע ,שונא שגר לכ לע התונ1ילעל
 לע יפמילרא־יהולא ךויח םעפב םעפ הלעמ איהש הזב תקפתסמו הריהזמה

 3. 63,116ע, ״ם16 5111^ 83-0116 !161: ?*!־©!)בסג!; !40(1 11161116 61§6116 4^56- *

 16561111611;״ (2^1011/עע1111;61'1;11ט1', 1842), ק. 192.
 אל ליעל רומאה םוקמב הילא סחייתמ ראואבש הלאשה :ןאכ קיידמ וניא סקדאמ *
 ־רביגואב לגה לש וכרד יכישמממ ,הקנייהדאמ ידי־לע םא יכ ,הפורג ידי״לע הלאשנ

 ^ ^ .ןילרב לש הסיט
 ע. ?61161־63011, ״¥01נ3ט£ג56 !'1168611 2^1־ 118^01־111361011 <161־ ?11110־

 30^1116״, 111 "^61£^01;3 2ט1• 11611681;611 (161ג1;8011611 ?1111080ס1116 ןג11<!1
 ?116112181;11;, 6(1. ?ן1§6 (2111־1011/עע111(;61־111ט1•, 1843), ע;, ש• 62^.
 סקדאמ לש ויתונקסמל "תוינמזה תוזת״ב ךאבדיופ לש וירבד תאוושהב בד ןיינע שי

 ז _ _ .ונינפלש רוביחב
 1,. ?61161־03011, '01־1111<ג83^26 ^61 ?111105051116 (161־ 211121111:11;״

 (2ן11:1011/ז71111;61־1;11ןג1׳, 1843).
143886 16(1 
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 ובזילאידיאה לש אלולטאו אכי1!ו השעמ ותוא לכ ירחאו .תויטסאקראסה היתפש
 התעדב 'התלע אל ויידע .(הריעצה תוינאילגהה) תרוקיבה לש התומדב ססוגה
 םע יתרוקיב הדואב דדומתהל שיש ךכ לע זומרל תיזררוקיבה הלוכסאה לש
 הסחיל רשאב ללכ הזמר אל ףא *תינאילגהה הקיטקלאידה םע ,התרוה־המא
 ויטולחל יתרוקיבי־יתלב םחי רהז .ךאבריופ לש הקיטקלאידה לא יתרוקיבה

 .המצע לא

 הקיטקלאידה לא ־יתרוקיבו יניצר םחי ול שיש ידיחיה אוה ךאבריופ
 דליפה לע לכל־לעמ דבגתהשו הז חטשב תוישממ תוילגת הליגש ,תינאילגהה
 תאז גיצמ הבש תורמויה־תורסח תוטשפהו גשיהה תולדג .הנשיה היפוס

 □ירתא לש הכופהה םתוגהנתהל אלפומ סחיב תודמוע םלוע־לבק ךאבריופ
 \ :אוה ךאבריופ לש לודגה והשעמ

 החתופו הבשחמ ללכל האבוהש תדה אלא הניא היפוסוליפה יכ חיכוהש (א)
 הרוצ רותב ,הדימ התואב הבוחיףכל הנודל אופיא שי יכ (יתבשחמ חרואב

 }תישונאה תוהמה רוכיב לש רחא םויקדפואו תרחא

 תא השעש ךכב ישמטה עדמה תאו יתימאה םזילאירטאמה תא ססיבש (ב)
 ן ותרות לש דוסיהרורקעל "םדאל םדאה לש" יתרבחה סחיה

 אוה ,תטלחומה תויבויחה תויהל תרמייתמה ,הלילשה־תלילש תמועלש (ג)
 .המצע לע יבויח חרואב תססובמו המצע לע תכמסנה תויבויחה תא ביצה

 אוה ךכ ידי־לעו ,תינאילגהה הקיטקלאידה תא ןמקלדכ ריבסמ ךאבריופ
 :םישוחה תודע יפל יאדנ אוהש הממ ,יבויחה ןמ אצומה תדוקנ תא קידצמ

 יללכב ,יפוסניאב :הקיגולה ןושלב) תומצעה לש הרוכינב חתופ לגה
 חתופ אוה ,טדא״ינב ןושלב ,ל״ר .תעבקגהו תטלחומה הטשפהב ,(טשפומה .

 .היגולואיתבו תדב

 ,־ישממה ,ינשוחה ,יתואיצמה תא ביצמו יפוסניאה תא "*לטבמ אוה ,תינש
 ,(היגולואיתהו תדה לוטיב ,היפוסוליפ) לדבנה ,יפוסה

 תא ,הטשפתה ־תא שדחמ םיקמו יבויחה תא לטבמו יזוח אוה ;תישילש
 .היגולואיתה לשו תדה לש שדחמרתמקה .יפוסניאה

 *יפה לש אדירגדדתריתס רותב הלילשה־תלילש תא אופיא שפות ךאבדמפ

 -נצסנארט) היגולואיתה תא תבייחמה היפוסוליפ רותב ,המצע יבגל היפוסול .

 דוגינב התוא תבייחמ איהש ונייהד ,התוא הללש איהש רחאל (ב״ויכו היצנד
 .המצעל

 הלילשה־תלילשב םינומטה ימצעה־רושיאהו ימצעה־בויחה יא הבצהה

 1161נ1ג 8.11^
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 ,הדוגינב ןיידע הלובכה ,המצעב החוטב יתלב ןיידע איחש הב^הכ םישפתנ

 תא החיכומ הניאש !המצע תהכוה תא ןכ םא הרסחהו המצעב קפס הליטמה
 *יתלבו רישי דוגינב .דבלב אלל?מ ןיידע תמייקה ,המויק תועצמאב המצע

 לע תססובמהו לילעב קפס הב ליטהל ןיאש הבצהה התמועל תבצומ יעצמא
 .המצע

 ,הב עובטה יבויחה דצה יפל) הלילשה־תלילש תא שפת לגהש ךכב םלוא

 תניחב ,הב ןומטה ילילשה דצה יפלו ,הדיחיהו תיתימאה תויבויחה תניחב
 ירה ,(היווהה לכ לש ימצעה שומימה השעמ תניחבו דיחיה יתימאה השעמה
 ירוטסיהה ךילהתה לש יביטאלוקפמהו יגולה ,טשפומה ויוטיב תא קר הליגש
 חנומ אוהש טקייבוס רותב םדאה לש תישממה הירוטסיהה רדגב ןיידע ונניאש
 ונא .םדאה לש תורצוויהה תודלות ,הריציה השעמ רדגב קר אלא ,שארמ
 לגה לצא הז ךילהת ןיבש לדבהה תא ןהו תטשפומה הרוצה תא ןה ריבסנ
 לש "־* ״תורצנה תוהמ״ב ומצע הז ךילהתל דוגינב תינרדומה תרוקיבה לצאו
 אוהש הז דילהת לש תיתרוקיבה ותרוצ לע דומענ ,קויד רתיל ,וא [לאבריופ

 .לגה לצא יתרוקיב־יתלב ויידע

 ,לגה לש היגולונמונפב חותפל שי .חינאילגהה הטישה לע טבמ ףיענו הבה

 .תינאילגהה היפוסוליפה לש הדוסו תיתימאה התדיל־שרע איהש ןוויכ

 "*.היגולונמונפ

 ,תימצעה העדותה .1

 וא השיפתה (ב) .הרבסהו "הז״ה וא םישוחבש תואדווה .העדות (א) .1
 .ישוח־לעה םלועהו העפות ,לכשו הוכ (ג) .היעטההו ויתולוגסו רבדה

 *רדעיהו התואמצע (א) .תוימצעה לש התואדוובש תמאה .תימצע העדות .2

 .תימצעה העדותה תוריח (ב) .תודבעו תונדא ,תימצעה העדותה לש התואמצע
 .הללמואה העדותה ,םזיציטפקס ,םזיציאוטס

 !תננובתמה הנובתה (א) .הנובתה לש התותימאו התואדנ .הנובת .3

 תימצעה העדותה לש ימצע שומימ (ב) .תימצעה העדותבו עבטב תוננובתה
 תודימה .תימצעה תוריהיה ןריגשו בלה קוח ,חרכההו הוואתה .תינובתה

 המצעל תושממ איהש תוילאודיבידניאה (ג) .םלוע לש וכלהמו תובוטה
 הנובתה .ומצע רבדה וא ,המרימהו ינחורה תויזדה םלוע .המצע ליבשבו

 .םיקוח תנחובה הנובתה .תקקוחמה

 1,. ?6\ג61'ונ3.0ת, ״1כ83 ■^,^68611 ^68 0111ד51^61ב^\גמב8" (1.61ע21§:, 1841).

 .לגה לש "חודה לש ה־יגולונמוגפה" לש םיקדפה*ישאר תא ףפוח ןלהלש טוריפה
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II. חורה. 

 .תוירסומה :תיתימאה חורה .1

 .הלכשהה ,המצעל תרכנתמה חורה .2,

 .תוילאר1מה :המצע תא תיאדווה חורה .3

III. תדה. 

 .תולגתהה תד ,תונמא תד ,עבט תד

 .תטלחומה העידיה .1¥

 ־אלוקפסה הבשזזמב ,הקיגולב תחתופ לגה לש ׳*הידפולקיצנאהש םשכ
 ,תטלחומה וא תיפוסוליפה חודב ,תטלחומה העידיב תמייסמו ,הרוהטה תיביט

 דלקיצנאה ןיא ךכ ,המצע תא הגישמהו המצע תא תעדומה ,תישונא־־לעה ל״ר
 יפהיה ךילהתם ,התוטשפתהב תיפוסוליפה חורה לש התוהמ אלא הלוכ הידפ
 םלועה חור ךא איה תיפוסוליפה חורהש םשכ אשומל תימצעה התוכ
 המצע תא הגישמ איהשכ ,תימצעה התורכנתה לש הימוחת ךותב תבשוחה
 הבשחמהדרע ,חורה לש הסכה איה הקיגולה .תרפונמכ טשפומ חרואב
 לכל ןיטולחל השידא התשענש םתוהמ ,עבטה לשו םדאה לש יביטאלוקפסה
 הבישח איה הקיגולה .תישממ־יתלב תוהמ ךכ תמחמו ,תוישממה םהיתועיבק
 *וציח .תטשפומ הבישח ;יתואיצמה םדאה ןמו עבטה ןמ תמלעתמה תרכונמ

 הבישח ליבשב םייק אוהש יפכ בנבטה ."וז תטשפומ הבישח לש התוינ
 ותוא הגישמ ףא איהו ,ימצעה הנדבוא אוה ,הל ינוציח עבטה .וז תטשפומ
 ףוסבלו .תרכונמ תטשפומ הבשחמכ לבא ,תטשפומ הבשחמכ ,ינוציח ןפואב
 ליבשב אלא הפקת הניא רשאו התדיל םוקמ לא הבשה הבישחה וז ,חורה
 'תיתונמא ,תירסומ ,תיגולוכיספ ,היגולונמונפ ,תיגולופורתנא חור רותב המצע

 תטלחומ העידיכ המצע לא תסחייתמו המצע תא הלגמ איהש העשל דע ,תיתד
 ךכב ;תטשפומל ונייהד ,תטלחומל התע התשענש חורה לש המוחת ךותב
 איה ישממה המויק ןפוא ןכש .םיאתמהו עדומה המויק תא הגישמ איה

 .הטשפהה

 .לגה לצא הלופכ תועט

 ה־ידפולקיצגאה" םשב יורקה לגה לש יתיצמתה יתטישה ורוביחל ןווכתמ סקראמ נ•*
 סקראמ .תובוש תורודהמ שולשב לגה לש וייחב עיפוחש ,"םייפוסוליפה םיעדמה לש

 .1830 תבשב גרבלדייהב העיפוהש ,תישילשה הרודהמל ןלהלו ןאכ סחייתמ
 8611כ81;ע6נ:־26?6מ51ג3^(311011ס1ג§

 םייפופוליפ־םיילכלכ די־יבתב

 ,חיגולונמונפב רתויב הרורבה הרוצב העיפומו הלגתמ הנושארה תועטה

 תא ,לשמל ,גישמ אוה רשאכ .תינאילגהה היפוסוליפה לש התדיל־־שדעב
 ,תישונאה תוהמל תורכונמה תויוהמכ ב״ויכו הנידמה־תמצוע תא ,רשועה

 תויושי אלא הלא ןיא ,"תבשחנה ןתרוצב קר שחרתמ הז ןיינעש ירה
 תיפוסוליפה הבישחה לש הרוכינ רדגב אלא ןה ןיא ןכליא — הבשחמבש
 .תטלחומה העידיב אופיא תמייתסמ העונתה לכ .תטשפומה ונייהד ,הרוהטה

 הלומ םיבצינו הנמיה םירכונמ םיאשומ םתואש וז איה תטשפומה הבישחה
 םדאה לש תטשפומ תומד ומצע אוה — ףוסוליפה .המודמה םתואיצמב
 תודלות לכ .רכונמה םלועה לש הדימה־הנקכ אופיא ומצע םישמ — רכונמה
 הבישחה לש הרוציייתודלות אלא ןניא רוכינה לש ותביש לכו רוכינה

 תורכנתהה .תיביטאלוקפסה תיגולה הבישחה ,תטלחומה ונייהד ,תטשפומה
 ,הנצחהה לש הז הלוטיב לשו וז הנצחה לש ילוגסה הניינע תא ןכ םא הווהמה

 העדותה ןיב ייתזנצע־ליבשב ןיבל י־ומצעל־אוחשכ ןיבש דוגינה אופיא יהירה
 לש המוחת ךותבש דוגינה ונייהד ,אשונל אשומה ןיב ,תימצעה העדותל
 תוינשוחה וא תינשוחה תואיצמה ויבל תטשפומה הבישחה ןיב הבשחמה
 אלא םניא ולא םידוגינ לש םהיתועונתו םירחאה םידוגינה לכ .תיתואיצמה
 םידיהיה םהש םידוגינ םתוא לש תינוציחה תומדה ,הפילקה ,ןיעה־תיארמ
 •םייגוליח״ד*םידוגינח לש םתועמשמ תא םירוהמחר ןיינע םושמ םהב ש־יש

 אל ,המצעל תישונאייתלב תישענ תישונאה תוהמהש אל .םירחאה םייצרא
 תא תשמממ איהש אלא ,המצעל דוגינב טיאשומה םדועב תשממתמ איהש
 והז ~ הנממ ןחבואמבו תטשפומה הבישחל דוגינב םיאשומה םלועב המצע

 .רוכינה לש לוטיבדירצהו בצומה וביט

 םירז םיאשומלו םיאשומל וכפהנש םדאה תונורשכ לש שדחמ־םתשיכר
 ,הרוהטה הבישחב ,העדותה ימוחתב תשחרתמה השיכר אלא אופיא הניא

 תועונתכו תובשחמכ ולא םיאשומ לש םתשיכר אלא איה ןיא ;הטשפהב ונייהד
 תורשפאה ,ןיערגה "היגולונמונפ״ב דבכ םינומט וז הביסמ .הבשחמ לש
 יתררקיב״יתלב םזילאידיא ותואו יתרוקיב־יתלב םזיביטיזופ ותוא לש דוסהו

 ־ךא יריפמאה םלועה לש יפוסוליפ קוריפ ותוא ,םירחואמה לגה ירוביח לש
 ןיטולחל תיתרוקיבהו תילילשה התרוצ תורמל תאזו ;שדהמ ותיינב םשל קרו
 הברהב המידקמה תרוקיב רבכ הליכמ איהש תורמלו "היגולונמונפ״ה לש
 יאשומה םלועה לש ותושממ תחכ1.ד ,תינש .רתוי תורחואמ תודחתפתה

 X1^2 51011 ג*

 :£111־ 81011
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 תינשוח העדות הניא תינשוחה העדותהש הרכהה ,לשמל) םדאה ליבשב
 אלא םניא בדיכו רשועה ,תדהש ,תישונא תינשוח העדות אלא ,תטשפוזנ
 םיישונאה תונורשכה םהש ,ישונאה יאשומה שומימה לש תרכונמה ותואיצמ
 השיכר — (תיתימאה תישונאה תואיצמל ךרדה אופיא םהו םישעמב ולגתנש
 ,תדזו ,תוינשוזחוש ,ךכ לגה לצא תועיפומ ךילהתה לש ותנבהל וז הרידח וא וז

 ותוהמ איה דבלב שרה ןכש ,תוינחור תויוהמ ןה ב״ויכו הנידמה־תמצע
 חורה ,תבשוה,ד חורה איה חורה לש תיתימאה התרוצו ,םדאה לש תיתימאה
 ,תירוטסיה רצונש עבטה לש ,עבטה לש ותוישונא .תיביטאלוקפסה ,תיגולה

 תרותבו תטשפומה תורה לש םירצומ םה ולאש ךכב הלגתמ ,םדאה־ירצומ לש
 איה היגולונמונפה .הבשחמבש־םישי ,םיינחור םיטנמומ אופיא םה ולאכש
 ;המצעל ןיידע .דרורב הניאש ויזרה־תאלמ תרוקיבה לש םותחה דפסה אופיא

 תומדב םדאה עיפומ םא וליפאו)מדאה לש ורוכינ תא הגישמ איהש הדימב םלוא
 םה תובורק םיתעלו ,תרוקיבה לש היתודוסי לכ הב םייובה ירה (אדירג הורה
 .לגה לש וטבמ תדוקנל רבעמ תכל־קיחרמ אוהש ןפואב םידבועונו םיגצומ

 רת,דו הליצאה העדותה" ןיב קבאמה ,"דובכה תעדות" ,"הללמואה העדותה"
 תא םיללוכ וללה םידדובה םיעטקה לכ - בדיכו ב״ויכו ״התוחנה העד
 םימלש םימוחת לש (ןיידע תרכונמ הרוצב יכ־ףא) םייהרוקיבח תודוסיה

 םיעיפומ ,אשומה ,תוהמהש םשכ .ב״ויכו םייחרזאה םייחה ,הנידמה ,תדה ומכ
 ;תימצע העדות וא העדותכ טקייבוסה דימת עיפומ ךכ ,הבשחמבש שיכ דימת

 קרודא םדאה ,תטשפוזנ העדות רותב קרו־ךא עיפומ אשומה ,רתוי ןוכנ וא
 ןניא ןאכ תועיפומה רוכינה לש תונושה תויומדהו ,תימצע העדות רותב
 העדותהש ןוויכ .תימצעה העדותהו העדותה לש תונוש תויומד אלא אופיא
 לש דרפנ טנמומ קרו־ךא המצעל איה (אשומה גשומ הבש הרוצה) תטשפמה
 תימצעה העדותה תוהזכ העיפומ העונתה לש התאצותש ירה ,תימצעה העדותה
 הניאש תטשפומה הבישחה תעונת — תטלחומה העידיה — העדותה םע
 ¬קלאידה איה האצותהש ונייהד ;המצע ךותב תשחרתמ אלא ,הצוחה תינפומ

 .הרוהטה הבשחמה לש הקיט

 לש הקיטקלאידה — תיפוסה התנקסמ לשו היגולונמונפה לש לודגה הגשיה
 גישמ לגהש ,ךכב לכ־תישאר אוה — רצויהו עינמה ןורקעה תרותב תוילילשה
 20 םיאשומב שומימה תא האור ,ךילהתכ םדאה לש תימצעה ותורצוויה תא

 אופיא גישמ אוהש !הז רוכינ לש ולוטיבבו רוכינכ ",אשומה לש ונדבואב

 םייפוסוליפ־םיילכלב די־יבתכ

 תמחמ יתימאה םדאה תא ,יאשומה םדאה תא שפותו הדובעה לש התוהמ תא
 ,תיתואיצמה ותוסחייתה .תימצעה ותדובע לש התאצותב ,יתואיצמ אוהש

 דב רוצי תרותב ותוליעפ וא ונימ־ןב רוציכ ומצע לא םדאה לש ,הליעפה
 ליעפמ אוהש ךכ ידי־לע קר תירשפא ,ישונא רוציכ ונייהד ,יתואיצמ ונימ
 ידי-לע קר ודצמ רשפאתמה ןיינע) ונימל םידחוימה תונורשכה לכ תא
 ידיילע קר ,(הירוטסיהה לש האצותכ קר ,םדאה־יבב לש תללוכה םתוליעפ
 קר הליחת ןכתיי הז רבדו ,םיאשומ לאב ולא תונורשכ לא סחייתמ אוהש ךכ

 .רוכינה ךרד לע

 םויסה קרפב לגה לש ותולבגומו ותוידדצדה לכ תא טרופמב הארנ ןלהל
 החור־תיצמת תא ליבמה קרפ והז 5 תטלחומה העידיה לע ״היגולונמוגפה״ לש
 סהיב לגה לש ותעדות תא םג ומכ ,הקיטקלאידל הסחי חא ,היגולונמונפה לש

 .ידדהה ןסחילו ןהיתשל
 הלכלכה לש התואד־תדוקנ תא טקונ לגה :תאז קר שארמ ריענ םייתניב
 ותוהמ רותב ,םדאה תוהמ רותב הדובעה תא גישמ אוה .תינרדומה תינידמה
 הדצ חא אל ,הדובעה לש יבויחה הדצ תא קר האור אוה ז המצע תא תרשאמה
 רוכינה ימוחת ךותב ומצע ליבשב םדאה לש ותושעיה איה הדובעה .ילילשה
 תינחורה הדובעה איה דיכ!? לגהש הדיחיה הדובעה .רכונמ םדא רותב וא
 לכל־לעמ^ווהמש המ תא הדובעה לש התוהמכ אופיא שפות לגה .תטשפומה
 עדמה וא המצע תא עדויה םדאה לש ורמינ ,היפוסוליפה לש התוהמ תא
 םילדבנה םיטנמומה תא םכסל לוכי אוה ךכיפל .ומצע תא בשוחה רכונמה
 דליפה רותב ולש היפוסוליפה תא ןלומ ביצהלו ול ומדקש תויפוסוליפה לש
 םיטנמומ ושפתש — םירחאה םיפוסוליפה ושעש המ ,העידיה א״הב היפוס
 תימצעה העדותה לש םיטנמומ רותב םיישונאה םייחה לשו עבטה לש םילדבנ
 ותלועפ ךותמ לגה עדוי תאז — תטשפומה תימצעה העדותה לש ,תאזמ רתויו

 .טלחומ אוה ולש עדמה ןכליא !ףוסוליפכ

 .ונניינע לא התע הנפנו הבה
 .היגולונמונפה לש ןורחאה קרפה .תטלחומה העידיה

 ןושל !תימצעה העדותה אלא וניא העדותה.אשומ יכ אוה רבד לש ורקיע
 תימצעה העדותה ,אשומל הכפהנש תימצעה העדותה אלא וניא אשומה יכ ,רחא

 ,(תימצע העדות = םדאה תמ!עה) אשומ רותב

 תשפתנ וזכש תרותב תויאשומה .העדותה אשומ לע רבגתהל אופיא שי
 העדותה םע ,תישונאה תוהמה םע דחא הנקב הלוע וניאש רכונמ סהיכ
 והשמכ הרצונש ,םדאה לש תיאשומה ותוהמ לש שדחמ־התשיכר .תימצעה

 לוטיב ףא אלא ,רוכינה לוטיב קר הנניא התועמשמ ,רוכינה ידי-לע עבקנש רז
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 ,תינחדר־תיאליטרע גריאסנוזנייתלב תוהמכ שפתנ םדאהש ,ונייהד ז תויאשוזנה

 :ןלהלדכ העדותה אשומ לע תורבגתהה ךילהת תא ראתמ לגה
 יהוז לגה יפל) תוימצעה לא רזוחכ ומצע תא הלגמ אשומהש קר אל
 םשומ םדאה .(דחאה 1דצ תא קר הגישמה ,הז ךילהת לש תיזזצדחה ותשיפת
 טשפומב שפתנ אוהשכ םדאה אלא הניא תוימצעה םלוא .תוימצעה םע ההמ
 ונזוא ,וניע .ומצע לא סחייתמ ,ותוימצע אוה םדאה .הטשפהה ידי־לע רצונו
 תלוגס הל שי ויתונוכתמ תחא לכ חמצע לא תוסחייתמ םדאה לש ב״ויכו
 העדותה :רמול אוה העטומ ןיידע ךכ תמהמ םלוא .המצע לא תוסחייתהה
 תאז תמועל איה תימצעה העדותה .תונוכת ,םיינזוא ,םייניע הל שי תימצעה
 ישונאה עבטה ןיאו ,ב״ויכו תישונאה ןיעה לש ,ישונאה עבטה לש תוכיא

 .תימצעה העדותה לש תוכיא
 ־ונאה ,טשפומ טסיאוגאכ םדאה איה המצעל העובקהו תטשפומה תוימצעה
 .(ןלהל ךכל רוזחנ דוע) הבישח תגרדל התלעוהש הרוהטה התטשפהב תויכ
 רוכינ לכ .תימצעה העדותה םע לגהד אן1ילא םיהז ,םדאה ,תישונאה תוהמה
 הרוכינ .תימצעה העדותה לש הרוכינ אלא אופיא וניא תישונאה תוהמה לש
 תוהמה לש ישממה הרוכינ יוטיבכ ,יוטיבכ שפתנ וניא תימצעה העדותה לש
 ישממה רוכינה ,ךפיהל .הבישחבו העידיב ףקתשמ אוהש יפכ תישונאה
 ההיגה היפוסוליפה קרש — תימינפה היומסה ותוהמ יסל וניא ילאירכ הלגתמה
 ,תיתימאה תישונאה תוהמה רוכינ לש ןיעיתיארמ ,העפות אלא — רוא הילע

 דדשיכר לכ .היגולונמונפ םשב תאז גישמה עדמה יורק ןכל .תימצעה העדותה
 העדותה ךותל תוסנכתהב אופיא העיפומ תרכונמה חיאשומה תוהמה לש שדחמ
 תטלתשמה תימצעה העדותה אלא וניא ותוהמ לע טלתשמה םדאה !תימצעה
 אופיא איה תוימצעה ךות לא אשומה לש ותביש ,תיאשומה התוהמ לע

 .אשומה לש שדחמדתשיכר
 :דכ העדותה אשומ לע תורבגתהה תאטבתמ תידדצלכ הדוצב

 הדוכינש (ב) !םלענו־דלוהכ העדותל הלגתמ הזכש רותב אשומהש (א)
 ול שי הז רוכינש (ג) (==^תויצפהה תא רצויש המ אוה תימצעה העדותה לש
 קד אל וז תועמשמ ול שיש (ד) ;תיבויח םג אלא ,תילילש תועמשמ קר אל
 תימצעה העדותה ליבשבש (ה)' !ומצע ליבשב םג אלא ,ומצעל וא ,ונליבשב
 ,רחא ןושל) תיבויח תועמשמ ,ימצעה ולוטיבל וא ,אשומה תלילשל הל שי

 תרכנמ איהש ךכ ידי־לע (אשומה לש וז ותויספאב הריכמ תימצעה העדותהש
 םשל ןא — אשומ רותב המצע תא המישמ איה הז רוכינב ןכש !המצע תא

 םייפוסוליפ־םימבלכ די־יבתכ |

 רותב אשומה תא ׳המישמ — ומצע־ליבשב־םויקה לש קותינךיאל תודחאה ?
 הלטיב תימצעה העדותהש ,הז טנמומ םג ןאכ יוצמ רחא דצמש (ו) !המצע !
 לצא ןכ םא היוצמ איהש ונייהד ,דז תויאשומו הז רוכינ המצע ךותל הסניכו 1
 העדותהו ,העדותה לש התעונת אופיא יהוז (ז) !וזכש רותב התורחאב המצע !
 סחייל העדותה תבייח המוד ןפואבש (ח) !הלש םיטנמומה לולכמ ןכ םא איה
 תהא לכ יפל ותוא גישהל תבייחו ויתועיבק לולכמ יפל אשומה לא המצע תא
 תוהמל ומצעל אוהשכ אשומה תא השרע וללה תועיבקה לולכמ .ןהמ תחאו '
 תועיבקמ תחא לכ תגשה ךרד לע העדותה ליבשב ךכ ךפהנ אוה ןכאו בד־ינחור ..
 ינמורה סחיה ליעל הנוכש המ ךרד לע וא תוימצעה לש היתועיבקב רלא י

 .ןהילא ;
 ,םלענודלוהכ העדותל הלגתמ הזכש תרותב אשומה יכ רמואה (א) ׳סל

 .ליעל הרכזוהש יפכ■,תוימצעה לא אשומה לש ותביש וז ירה 1

 ־*םדאהש ןוויכ ,תויצפחה חא רצוי תימצעה העדותה לש הרוכינ (ב) ׳סל 1
 העדותה םע ההז תויצפחה וא תרכונמה תיאשומה ותוהמש ירה ,תימצע הע־חת

 אוהש המ איה תויצפח) הז דוגינ ידי־לע תרצונ תויצפחהד ,תרכונמה תימצעה ^
 המ קרודא אוה וליבשב אשומ תמאב אוהש המו ,סדאה ליבשב אשומ רדגב ^
 דא ,תיאשוזנה ותוהמ אופיא אוהש המ ,וליבשב יתוהמ אשומ רדגב אוהש
 — ישונאה״עבטה אוה םדאה — עבטה אל םג ןכלו ,יתימאה םדאה אלש ןוויכ

 העדותה ,םדאה לש ותטשפה קר אלא ,טקייבוסל הלאכש תרותב םיכפוה |
 .(תרכונמה תימצעה העדותה אלא תויהל הלוכי תויצפחה ןיאש ירה ,תימצעה |

 תונורשכ ול וקנעוהו וקפוסש ,יעבט ,יח רוציש ןיטולחל יעבט אלא הז ןיא 1
 ,ותושי לש םייתימא םייעבט םיאשומ םג ול ויהי ,םיירמוח ונייהד ,םייאשומ 1

 יכ־־ףא ,יתימא םיאשומ םלוע לש ותריצי אהת תימצעה ותררכנתהש םשכ
 המואמ תאזב ןיא .הב תטלושהו ותושיל תכייש הניאש תוינוציח לש התרוצב 1
 רדגב היה רבד לש וכופיה ,הברדאו .הדיה רדגב אוהש וא הגשהל ןתינ וניאש 1
 רוציל הלוכי ,הרובינ ל״ר ,תימצע העדות יכ רורב הדימ התואב םלוא .הדיח .ן
 .ישממ ץפח אלו הטשפה לש ץפח ,דבלב טשפומ ץפח רמולכ ,דבלב תויצפח 1

 תמועל ,יתוהמ ,יאמצע והשמ ללכו־ללכ תויצפחה ןיאש אוה רורב ,ןכ לע דחי [
 םשוהש המו !הידי־לע המשוהש אדירג־האירב ןימ אלא ,תימצעה העדותה 1
 המשהה השעמ לש ורושיא דדגב אוה אלא ,ומצע רושיא תא תווהל לוכי וניא
 ףרהל ,ןיע תיארמל ול קינעהו רצומכ ולש היגרנאה תא דחא םלעיהב עבקש 1

 .תישממ ,תיאמצע תושי לש הדיקפת תא ,דבלב ןיע

 1)111§נב611;
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 ,.דקצוממ עקרקה לע ןתיא תובצינ וילגרש ,ינפוגה ,ישממה םדאהש העש

 ויתונורשכ תא ורוכינ תועצמאב םישמ ,עבטה תוחוכ לכ תא ףשונו םשונה
 ;טקייבוסה איה הונשהה אלש ידה ,םירז םיאשומ רותב ,םייאשומה ,םיישממה

 אופיא תבייח םתלועפש ,םייאשומ תונורשכ לש תויביטקייבוסה אלא הביא איה
 התיה אל איהו ,יאשומ חרואב תלעופ תיאשומ תושי .איה םג תיאשוזו תויהל
 איה .יתוהמה 'הביטב הנומט תויאשומה התיה אלוליא יאשומ הרואב תלעופ

 ןוויכ ,םיאשומ ידי־לע המשוה המצע איהש ןוויכ םיאשומ המישמו תרצוי
 אופיא תדרוי וז תושי ןיא המשהה השעמב .האצומו הרוקמ יפל תיעבט איהש
 קר אוה יאשומה הירצומ אלא ,אשומה לש ותריצי לא "הרוהטה התוליעפ״מ

 תיעבט תושי לש תוליעפכ התוליעפל ,תיאשוזנה התוליעפל רושיא תקזחב
 .תיאשומ

 ןמ ןה יבקעה 'םזינמוהה וא םזילארוטאנה לדבנ דציכ אופיא ונא םיאור
 תא תתא הנועבו תעב הווהמ אוה דציכו סזילאירטאמה ןמ ןהו םזילאידיאה
 םזילארוטאנה קר לגוסמ דציכ םיאור ונא .םהינש לש תדחואמה התותימא

 .תימלועה הירוטסיהה השעמ תא גישהל דבלב

 רוצי רותבו ,יעבט רוצי רותב .יעצמא־יתלב חרואב יעבט רוצי אוה םדאה
 רוצי אוה :םייח־תוחוכב ,םייעבט תוחוכב ,דחא דצמ ,דיוצמ והירה ,*ה יעבט
 .םיפחד רותב ,תונורשכו תויטנ רותב וברקב םימייק ולא תוחוכו ,ליעפ יעבט

 ,לבוס דוצי והירה יאשומו ינשוח ,ינפוג ,יעבט דוצי ותויהב ,אסיג־ודיאמ

 ,ול הצוחמ םימייק ויססד יאשומ (םיחמצכו םייחה־ילעבכ ,לבגומו הנתומ

 םיאשומ ,ויכרצ־יאשומ םה ולא םיאשומ םלוא ,וב םייולת םניאש םיאשומכ
 םדאהש .ויתונורשכ לש םשומימו םתלעפה םשל םייהרכהו םייתוהמ םהש
 תאז אלא ושוריפ ןיא — יאשומו ינשוח ,ישממ ,יח ,יעבט ,ינפוג רוצי אוה
 ונייהד ,וייה־ייוטיבו ותוהמ יאשומ רותב ,םיינשוח ,םיישממ םיאשומ ול שיש
 רתויה .םיינשוח ,םיישממ םיאשומ תועצמאב וייח תא שממל לוכי אוהש
 אהתש וא ,דל הצוחמ ויהי ותועמשמו ךעבט ,ךאשומשו ,ינשוח ,יעבט ,יאשומ
 ררוצ אוח בערה .םה דח — ישילש והשימל תועמשמו יעבט אשומ ךמצע התא
 אשומל ,ול הצוחמש עבטל ותטקשהר וקופיס םשל אופיא קקזנ אוה ;יעבט
 םייקה אשומל־ קקזנה יעבט ףוג לש יאשומה ךרוצה אוה בערה .ול הצוחמש
 איה שמשה .ולש תושממתחהו היצרגטניאה םשל יחרכה אוהש ול הצוחמ
 חמצהש םשכ ,וייח תא רשאמו וליבשב יחרכה אוהש אשומ ,חמצה לש ואשומ
 לש םייחהייררועמ היתוחוכל ינוציח יוטיב רותב שמשה לש האשומ אוה

 .שמשה לש יאשומה יתוהמה הרשוכל יוטיבכ ,שמשה

 תלטו׳נ הניא ,תיעבט תושי הביא המצעל הצוחמ יוצמ וניא העבטש תושי

 םייפוסוליפ־םיילכלכ די־יבתכ

 תושי הניא המצעל הצוחמ אשומ הל ןיאש תושי ;עבטה לש ותוהמב קלח
 תושי הל ןיא ,ישילש דצ ליבשב אשומ המצעלשכ הניאש תושל .תיאשומ
 אופיא וביא המויקו יאשומ חרואב תסחייתמ הניא ונייהד ,האשומ רותב

 .יביטקייבוא םויק
 צ־י״תושי־םפא איה תויאשומ תרדענ תושי

 .אוהש אשומ לכ הל ןיא ףאו אשומ רדגב המצעב הניאש תושי אנ־וחינה

 וזיא לש המויק ןכתיי אל ,הדיחי תושי ,הנושארבו שארב ,היהת וזכ תושי
 םימייקש עגרמ ןכש .הדדובו הדיחי תמייק אהת איה ,הל ץוחמ תרחא תושי
 תרחא תואיצמ ,רחא והשמ ינירה ,דיחי ינא ןיאש העשמ ,יל הצוחמ םיאשומ
 תרחא תואיצמ רדגב ינירה הז ישילש אשומ ליבשב .יל הצוחמש אשומה ןמ
 תרשי וזיא לש אשומ רדגב הנניאש תרשי .ולש אשומ רדגב ונייהד ,ונממ
 ־תרדענ תרשי םלוא .אצמנב תלאשומ תרשי סוש ןיאש ארפיא החינמ תרחא
 יהמבש שי תקזחב איה ,תוינשרח־תרדענ ,תראיצמ־תרדענ תושי איה תויאשומ
 תויה ונייהד ,ינשוח תויה .הטשטהבש חושי ,המודמ שי ונייהד ,אדירג הבש
 ,ינשוח אשומ תויה ,והשלכ שוח לש אשומ תויה אלא ושוריפ ןיא ,יתואיצמ

 לש םיאשומ דל ויהיש ,ךמצעל הצוחמ םיינשוח םיאשומ ךל ויהיש ל״ר
 .לבוס תויהל אלא ושוריפ ןיא ינשוח תויהל .ךתרינשוח

 תא שח ..אוהש הימתמו ,לבוס רוצי אופיא אוה ינשוח יאשומ רוציכ םדאה
 ףאושה ישונא חוכ איה ,היקאפה ,הקושתה .הקושתילעב רוצי והירה ,ולבס

 .ראשרמ לא
 ,ישונא יעבט רוצי רדגב ףא אוה ,יעבט רוצי רדגב קר וניא םדאה םלוא

 ץלאנ והירה הזכש תרותבו ,ונימךב רוצי ןכלו ומצע ליבשב םייקה רוצי א״ז
 םיאשומה ןיא הזב״אצריכ .רתעדרתבכ ותייווהב ומצע תא ליעפהלו רשאל
 שוחה ףאו ,ןירשימב םילגתמ םהש יפכ םייעבט םיאשומ רדגב םיישונאה

 ,תישונא תוינשוח רותב יאשומ חרואב ןירשימב םייק אוהש ייפכ ישונאה

 הרוצב ישונאה רוציל תורישי ןותנ וניא עבטה .הזכ ונניא ,תישונא תויאשומ
 םשכו ;תיביטקייבוסה ותניחבמ אלו תיביטקייבואה ותניחבמ אל תיטאווקדא
 ;הירוטסיהה ,תווהתהדדשעמ םדאל ףא שי ,תווהתהל בייח יעבט אוהש המ לכש

 השעמ תניחבב ,תווהתה השעמ רותב ,יהירה ןכלו וליבשב תעדומ איה םלוא
 תיעבטה הירוטסיהה איה הירוטסיהה .ןיעדויב ^^ומצע תא לטבמה תוו״דתה

 .(הז ןיינעל רוזחל דוע שי) םדאה לש תיתימאה
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 .ן דתוסה השעמ ,הלטציא אלא הניא תויצפחה לש וז המשהש ןוויכ ,תישילש

 } תויצפההו ,לטבתהלו רוזהל תצלאנ יהירה ,הרוהטה תוליעפה לש התוהמ תא

 .תשחכומ תויהל הכירצ
 ,תילילש תועמשמ קר אל ול שי הז רוכינ (ג) ,(ו) ,(ה) ,(ד) ,(ג) ׳סל

 אלא ,ומצעל וא ,ונליבשב קר אל וז תועמשמ ול שי (ד) !תיבויח םג אלא
 שי תימצעה העדותה ליבשב (ה) ;המצע העדותה תניחב ,ומצע ליבשב םג
 רתה ,רחא ןושל) תיבויח תועמשמ ,ימצעה ולוטיבל וא ,אשומה תלילשל הל

 ן תא תרכנמ איהש ךכ ידי־לע (אשומה לש וז ותויספאב הריכזנ תימצעה העד
 ן תודחאה םשל וא — אשומ רותב המצע חא תעדוי איה הז רוכינב ןכש ;המצע
 \ !המצע רותב אשומה תא תעדוי ~ ומצע־ליבשב־םויקה לש קרתינךיאל

 ? הסניכו הלטיב תימצעה העדותהש .הז טנמומ םג ןאכ יוצמ רהא דצמ (ו)

 ן המצע לצא ןכ םא היוצמ איהש ונייהד ,וז תויאשומו הז רוכינ המצע ךותל

 .וזכש רותב התורחאב
 תויאשומה לוטיב וא תרכונמה תיאשומה תוהמה לש התשיכר :וניאר רבכ
 שי (ישממ ןיוע רוכינל שפניתווש תורזמ חתפתהל בייחה) רוכינה יאנתב
 תויאשומה לוטיב לש תועמשמ רקיעב וא תחא הנועבו תעב לגה יבגל םהל
 םגופש המ אוה יאשומה ויפוא אלא אשומה לש םיוסמה ויפוא אל ןכש ,המצע

 והשמ ,ילילש והשמ אופיא אוה אשומה .תימצעה העדותב רוכינה דיד לע
 קר אל תועמשמ העדותה יבגל שי וז תוספאל .תוספא ,ומצע תא לטבמה

 1 ימצעה ורושיא יהירה אשומה לש וז ותוספא ןכש ,תיבויח םג אלא תילילש

 םא שי תימצעה העדותה ליבשב .המצע תטשפה לש ,תויאשומהירדעיה לש
 תא ,וז תוספא הריכמ איה ןכש ,תיבויח תועמשמ אשומה לש ותוספאל ןכ ■
 תמייק וז תוספא יכ תעדוי איחו תיזנצעה התורכנתה רותב ,תיאשומה תוהמה

 ן ...תימצעה התורכנתה תועצמאב קר
 1 .העידיה וז ירה — הליבשב םייק והשמש ךרדהו העדותה תמייק ובש ןפואה

 1 העידיה ליבשב אופיא םייק והשמ .הלש דיחיהו דחאה השעמה איה העידיה

 .הדיחיה תיאשומה התוסחייתה איה העידיה .הז והשמ תעדוי איהש הדימב

 1 לש ונוחביאיספא תא ונייהד ,אשומה לש ותוספא תא אדפיא תעדוי איה

 { הריכמ איהש ןרויב תאזו ,הליבשב אשומה לש ומויק־ספא תא ,המצעמ אשומה

 1 המצע תא הריכמ איהש תרמוא תאז .תימצעה התורכנתה רותב אשומה תא

 { ־ילפרע ,אשומ לש הלסציא אלא ונלא אשומהש ךכב (אשומ תניחב העידיה תא)

 : הביצמה ,המצע לומ תבצייתמה המצע העידיה אלא ותוהמ יפל וניאש ,תימרת

 ( העידיל תחמ תויאשומ םוש ול ןיאש והשמ ,תוספא אוהש והשמ המצע לומ

 ! הצוזזמ קר יהירה אשומל חתוסחייתהבש תעדוי העידיה ,רחא ןושל !המצע
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 ו\׳אשומ רותב המצע יניעל הלגתמ קר איהש !המצע תא תרכנמ ,המצעל
 .המצע איה אלא וניא אשומכ הל הלגתמש ,דמש

 רוכינ הלטיב הרכההש ,רחאה טנמומה ךכב ןומט ,לגה רמוא ,אסיג־ךדיאמ
 לצא היוצמ איהש ונייהד ,המצע ךותל םתוא הסניכו הרזחו וז תויאשרמר הז

 .וזכש רותב התנרחאב המצע
 .היצאלוקפסה לש היתוילשא לכ וידחי ונל תונותנ וז אירטו־אלקשב

 רותב התורחאב המצע לצא היוצמ ,תימצעה העדותה ,העדותה :תישאר
 תימצעה העדותה תא םישנו תינאילגהה הטשפהה ןמ םלעתנ םא ,וא ;וזבש

 רותב התורחאב המצע לצא היוצמ יהירה ,תימצעה העדותה םוקמב םדאה לש
 ,העידי תרותב העידיה — העדותהש ,לכ־תישאר ,ןכ םא ןומט ךכב .וזכש

 תויהל תרמייתמ ,דהא והשמ ןירשימב הווהמ — הבישח תרותב הבישחה
 ־דיופ) הבישחב המצע לע הלעתמה הבישחה איה ן םייח ,תושממ ,תוינשוח
 אל תעגפנ אדירג העדות תרותב העדותהש הדימב־הב רמשנ הז דצ .(ךאב

 .וזכש תרותב תויאשומה ידי לע םא יכ ,תרכונמה תויאשומה ידי־לע

 לטיבו ריכהש הדימב ,ומצע תא עדומה םדאהש ,החנהה ךכב הנומט ,תינש
 לש יללכה ינחורה ומויק תא וא — ינחורה םלועה תא תימצעה ותורכנתהב
 ותוא גיצ;^ תאזה תרכונמה ותרוצב תינש ותוא רשאמו רזוח והירה — ומלוע
 ומצע לצא יוצמ אוה יכ זירכמו ותוא םיקמו רזוח אוה !יתימאה ומויקכ
 ׳תדה לש ,לשמ ךרד ,הלוטיב רחאל :רבד לש ושוריפ .וזכש רותב ותורחאב
 הכוז ומצע חא אצומ אוה ,תימצעה תורכנתהה רצותכ תדה הרכוהש רחאל
 שרוש וא לגה לש העטומה םזיביטיזופה שרוש ץוענ ןאכ ,תד רותב תדב רושיאל
 ,התמיתח רותב ונייצמ ךאבריופש המ והז !דבלב הרואכל תמייקה )תויתרוקיב

 הז ןיינע גישהל שי ךא — היגולואיתה וא תדה לש שדחמ־התמקהו התלילש
 רותב הנובתה־רדעיהב המצע לצא ןכ םא היוצמ הנובתה .רתוי יללכ חרואב
 דפב ,טפשמב םירכונמ םייח םייקמ אוהש דכב ריכהש םדאה .הנובתירדעיה

 םיישונאה וייח תא ולאכש תרותב ולא םירכונמ םייחב םייקמ ,בדיכו הקיטיל
 םע ,ומצע םע הריתסב יוצמה ימצעה־שומימה ,ימצעהי־בויהה .םייתימאה
 םייחהו העידיה אופיא וניח אוה ,אשונה לש ותוהמ םע םג ומכ העידיה

 .םייתימאה

 הנידמה ,תדה םע לגה לש ותורשפתה רבדב קפס םוש אופיא תויהל לכוי אל
 .ויתונויער חותיפ לכב יוצמה שחכה אוה הז שחכ ןכש ,ב״ויכו

 ינאש ירה ,תרכונמה תישונאה תימצעה העדותה איה תדה יכ ינא עד1י םא
 יתעדות אלא ,תימצעה יתעדות אל תד רותב הב הרשאתנ יכ הדומו ריכמ
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 יפל וכז תיפצעזד יתעדותו ימצע ינאש אופיא עדוי ינא .תרכונמה תימצעה
 .הלטבתנש ,הברזזנש תדב אלא ,תדב אל רושיאב םתוהמ

 תישונאה תושיה לש הרושיא תניחב הלילשה־תלילש ןיא לגה יפל ,ןכב
 ןושל זהרואכל־תושיה לש הרושיא אלא ,הרואכל־תושיה לש התלילש רותב
 ־תושי לש התלילש וא ,התלילשב המצעל תרכונמה תושיה לש הרושיא ,רחא
 היולת־יתלב תושי רותב םדאל ץוחמ יאשומ ןפואב תמייק תקזחב וז הרואכל

 .טקייבוס ללכל וז הרואבל־תרשי לש התכיפהו ,וב

 םיברלש וב ןכש ,ונימב־־דתויט דיקפת אופיא ול שי לוטיבה השעמ
 .בויחהו תורמתשהה ,הלילשה

 ־=לטובמה יטרפה טפשמה ;לגה לש טפשמה תייפוסוליפב ,לשמל ,ךכ
 הרבחה ,תיחרזא הרבח=תלטובמה ההפשמה ,החפשמ־־־לטובמה רסומה ,רסומ
 ־יצמב .תיונלוע חירוטסיה=תלטובמה הנידמה ,הנידמ=תלטובמה תיחרזאה
 בריכו הנידמה ,תיחרזאה הרבחה ,החפשמה ,רסומה ,יטרפה טפשמה ״־ תוא
 ןיאש ,םדאה לש היווהו םויק ינפואל ,םיטנמומל וכפהב קרו ,םימייק םיראשנ
 זניטנמומ .ב״ויכו הז תא הז םירצויו הזב הז םיגומנ םה אלא לדבנב ףקות םהל

 .העונתה לש

 יוליג ללכל העיגמ איה .תאזה הנתשמה םתוהמ תרבתסמ יתואיצמה םמויקב
 אלא יתימאה יתדה ימויק ןיא וכל יא * היפוסוליפב ,הבישחב קר תולגתהו
 םוחתב ימויק אוה יתימאה יטילופה ימויק ,תדה לש היפוסוליפה םוחתב ימויק
 היפוסוליפה םוחתב ימויק אוה יתימאה יעבטה ימויק ,טפשמה לש היפוסוליפה
 ,תונמאה לש היפוסוליפה םוחתב אוה יתימאה יתונמאה ימויק ,עבטה לש

 ,הנידמה ,תדה לש יתימאה םויקה .יפוסוליפה ימויק אוה יתימאה ישונאה ימויק _

 ,עבטה לש היפוסוליפה ,תדה לש היפוסוליפה ןכ טא אוה תונמאהו עבטה

 לש היפוסוליפה קר םא םלוא .תובמאה לש היפוסוליפה ,תינידמה היפוסוליפה
 תמאב יתד ינאש ידה ,תדה לש יתימאה המויק יליבשב איה רכו תדה לש
 תויתדה תא שיחכמ ינירה ךכבו תדה תייפוסוליפ לש התועמשמב קרו־ךא
 רשאמ ינירה תאז םע דחי םלוא .יתואיצמה יתדה םדאה תאו תיתואיצמה
 ינאש םויק רתוא לש ומוחת ךותב וא ילש ימויק לש ומוחת ךותב ןה ,םתוא
 תירוקמה םתומדב ןהו ;יפוסוליפה םיוטיב אלא אוה ןיא ןכש ,םתמועל ביצמ
 ,תוירוגילא רותב ,המודמה תורחאה רותב קר יליבשב םימייק םה ןבש ,םהלש

 תויובחה (ילש יפוסוליפה ימויק ל״ר) יתימאה ימצעה םמויק תויומד תניחב
 .תינוציח הפילקב
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 ^^ימ=תל'טובמה תומכה ,תומב־־־תלטובמה תוכיאה ירה ךכל ליבקמב

 =תלטובמה העפותה ,העפות־־תלטובמה תוהמה ,תוהמ־תלטובמה הדימה

 ¬¬בואה ,תויביטקייבוא=לטוימה גשומה ,גשומ־־תלטובמה תואיצמה ,תואיצמ

 ,עבט־־תלטובמה תטלחומה האידיאה ,תטלחומ האידיא־־תלטובמה תויביטקיי

 חתה־=תלטובמה תיביטקייבוסה חורה ,תיביטקייבוס חור־לטובמה עבטה
 דבמה תונמאה .תונמא־תליטובמה תירסומה תורה ,תירסומה תיביטקייבואה

 .תטלחומ העידי=תלטובמה תדה ,תד=תלט

 רמולכ ,הבשחמבש תושיה לש הלוטיב אלא הז לוטיב ןיא אסיג־ךדיאמ
 ןוויכו .רסומה לש ותבשחמב לטובמ אצמנ הבשחמבש יטרפה ןיינקהש
 ¬וחה תואיצמה ,המצע לש תורחאה ןירשימב איהש המצעל המדמ הבישחהש

 ^רה ,תינשוח תיתואיצמ הלועפ רותב התלועפ תא האור איהש ונייהד ,תינש

 םייקו רירש ואשומ תא ריתוה רבד לש ותימאלש ,הבשחמבש־לוטיב ותואש
 התע ךפהב אשומהש ןוויכ ,ינש דצמ .תמאב וילע רבגתהש רבוס ,תואיצמב
 ותושממתה לאכ תואיצמב וילא םיסחייתמ ירה ,הבשחמה לש טנמומל וליבשב

 .הטשפהה לש ,תימצעה העדותה לש השומימ לאכ ,תימצעה

 עבטב וא הנידמב ,תדב ,היפוסוליפב ולטבמ לגהש םויקה תחא הניחבמ
 ־הרות ,הקיממגודה ונייהד ,העידי לש אשומכ תדה אלא וניא ,םיישממה
 דוגינב ל^ה אופיא יוצמ תחא הניחבמ ,עבטה־יעדמ ,הנידמה־עדונ ,טפשמה
 דמל ;ירק) יעצמא־יתלבה יפוסוליפ״יתלבה עדמל ןהו תישממה תוהמל ןה
 תא רתוס אצמנ אוה וז ךרדב .תוהמ התוא לש (םייפוסוליפ־יתלבה םיגש

 .םילבוקמה םיגשומה

 .יפוסה ורושיא תא לגהב אוצמל ׳וכו יתדה םדאה לוכי אסיג־ךדיאמ
 ימוחת ךותב תינאילגהה הקיטקלאידבש םייבויחה םיטנמומה תא גישהל שי

 .רוכינה

 .ומצע ךותל רוכינה תא תסנכמו תרזוחה תיאשומ העונתכ *זלןטיבה (א)

 םייאשומה םישיה תשיכר לש התוהמל הרידחה יהוז ,רוכינה ימוהת ךותב
 לש תישממה ותושעיה ךותל תרכונמה הרידחה יהוז .םרוכינ לוטיב תועצמאב
 סרה ךרד לע תיאשומה ותוהמ לש תישממה התשיכר ךותל .,אשומל םדאה
 .תרכונמ הרוצב ומויק לוטיב ךרד לע ,יאשומה םלועה לש תרכונמה ותועבקיה

 ,יטרואיתה מזינ9והה תווהתה אוה םיהולאה לוטיב רותב םזיאיתאה ךכ
 םיישממה םיישונאה םייהה שומימ אוה יטרפה ןיינקה לוטיב רותב םזינומוקה
 ןכש ,ישעמה םזינמוהה לש ותווהתה והירה הזכש תרותב ;םדאה לש וניינקכ

 ^3,8 .^\גן1ב6וכ6מ *י
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 דקהש םשכ ,תדה לש הלוטיב תועצמאב ךוותמה םזינמוהה אוה םזיאיתאה
 םלוא .יטרפה ןיינקה לש ולוטיב תועצמאב ךוותמה םזינמוהה אוה םזינומ

 — יחרכה םדקומ יאנת תאז םע דחי אוהש — הז ךווית לש ולוטיב ידי־לע קר

 .רמצעבדב ותליחתש יבויחה םזינמוהה לש ותעפוה ןכתית

 םלועה לש ודוביא וא הטשפה ,החירב רדגב םניא םזינומוקו םזיאיתא םלוא
 .תויאשומל וכפהנו והמצש ויתונורשכ לש ,םדאה ידי״לע רצונה יאשומה

 םדאה לש ותושי תושממתה תניחב ,תישממה תווהתהה םניה םה קר ,ךפיהל
 .וליבשב תישממ התשענש

 ,המצע לא תסחייתמה הלילשה לש תיבויחה התועמשמ תא שפות לגהש ךכב

 רוכינ תא ,תימצעה ותורכנתה תא — רכונמ ןפואב יכ ףא — גישמ והירה
 ,ימצע יוליג רותב םדאה לש ותושממ דוביאו ותויאשומ דוביא תא ,ותושי

 ~ גישמ לגה ,רבד לש ורוציק .תרשמ!?תה ,םיאשומ תריצי ,תושי־יוניש

 תיזנצעה תורצוויהה השעמ רוחב הדובעה תא — הטשפהה לש המוחת ךותב
 הרז תושי לאכ ומצע לא םדאה לש ותוסחייתה תא שפות אוה 1 םדאה לש
 תווהתה רותב ,ונימדב רוציכ ותעדות תווהתה רותב הרז תושיכ ותוליעפ תאו

 .ונימ־ןב רוציכ וייח

 השעמ עיפומ ,ונממ האצותכ וא ,ליעל ראותש הז ךופיה תודמל םלוא (ב)
 תישונאה תושיהו ,טשפומ אוה ןכש ,אדירג ילאמרופ השעמכ לגה לצא הז

 .תימצע העדותכ ,תטשפומ תבשוח תושיכ קר תבשחנ

 לוטיב ךפוה ירה ,אדירג תטשפומו תילאמרופ איה הגשההש ןוויכ ,תינש
 ¬צוויהה לש וז העונת לגהד אבילא ,רחא ןושל ן רוכינה לש ורושיאל רוכינה

 אלא הניא ,רוכינה ךרד לע םיאשומב תימצעה תושממתהה לש ,תימצעה תור
 ,המצעב התילכתש ,םדאה ייח לש (הנורחאה ןאכמו) תטלחומה יוטיבה תרוצ

 .התוהמ םע תדחואמו המצע םע המילש איהש

 םיישונאה םייחכ אופיא תבשחנ הקיטקלאידכ תטשפומה התרוצב וז העונת
 ,םיישונאה םייחה לש רוכינ ,הטשפה אלא הניא המצע איהש ןוויכו ,םייתימאה

 ךילהת והז ;םדאה לש יהולאה ךילהתכ ןכליאו יהולא ךילהתכ תבשחנ יהירה
 ןמ לדבנב — םדאה לש תטלחומהו הרוהטה ,תטשפומה ותוהמ רתוא תרבועש

 .ומצע םדאה

 הז אשונ םלוא ?טקייבוס ,אשונ ול היהיש ךירצ הז ךילהת :תישילש
 רותב ומצע תא עדומה אשונה ,רז האצות ?האצות רותב קרודא עיפומ
 תעדומה האידיאה ,תטלחומה חורה ,םיהולא ןכ םא אוה ,תטלחומ תימצע העדות

 םיכפוה יתואיצמה עבטהו יתואיצמה םדאה .המצע תא המישגמו המצע תא
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 ־יתל/בעבט לשו הז רתסנ יתואיצמ־יתלב םדא לש םילמסל ,אדירג םיאושנל
 ךופיהה ךרד לע הזל הז אופיא םיסחייתמ אושנהו אשונה .הז רתסנ יתואיצמ
 ־בואל רבעמ לא הרבעש תויביטקייבוסה וא טקייב1א==ימםימה אשונה ,טלחומה
 ןמ רזוחהו ומצע תא רכנזנה אשונ רותב .ךילהת רותב טלחומה אשונה ,טקיי
 רותב אשונהו ,רוכינה לש שדחמ ותטילק ידכ ךות ,ומצע ךותל סנכתמו רוכינה

 .רוצעמ תרסח הרוהט תילגעמ העונת !הז ךילהת
 'שומימהו תימצעה תורצוויהה השעמ לש תחאכ תטשפומו תילאמרופ הגשה

 .םדאה לש םיאשומב
 ,רכונמה אשומהש ירה ,תימצע העדות םע םדאה תא ההזמ לגהש ןוויכ

 רוכינה תבשחמ ,העדותה אלא הניא ,םדאה לש תרכונמה תיתוהמה ותואיצמ
 ,הלילשה ,רוכינה לש תושממהירסחו ןכותהירסח ןכלו טשפומה ויוטיב ,אדירג

 ־תרסח הטשפה לש ,ןבות רסח ,טשפומ לוטיב אלא אופיא וניא רוכינה לוטיב
 תיטרקנוקה ,תינשוחה ,היחה ,ןבוחה־תאלמ תוליעפה .הלילשה תלילש ,וז זכרת

 ,תטלחומ תוילילשל ,אדירג הטשפהל אופיא תישענ םיאשומב תושממתה לש

 תבשחנה תיאמצע תוליעפ תרותבו וזכש תרותב תעבקנו תרזוחה הטשפהל
 ותרוצ אלא וניא וז תוילילש םשב יורקש המש ןוויכ .העידיה א״הב תוליעפכ
 לוכי הנכות ףאש ירה ,יתואיצמ יח השעמ ותוא לש סותה־תרסח ,תטשפומה
 ןה ולא .ן;5ות לכמ הטשפה ידכ ךות רצונה ןכות תניחב ,ילאמרופ קר תויהל
 תושידא ןהשו ןכות לכל תוסחייתמה ,תוטשפומ ,תויללכ הטשפה־תורוצ אופיא
 וערקנש ,תויגול תוירוגטאק ,הבשחמ תורוצ !אוהש ןכות לכל (תופקת ןכלו)
 תא הבחרה רתיב חתפנ ןלהל) יתואיצמה עבטה לעמו תיתואיצמה חורה לעמ

 .(תטלחומה תוילילשה לש יגולה ןכותה
 הארהש אוה — ולש תיביטאלוקפסה הקיגולה — ןאכ לגה לש יבויחה וגשיה

 תויולת־יתלב ןהש תויללכה תועובקה הבשחמה תורוצ ,םיעובקה םיגשומה יכ
 ־ובאה תושיה לש יללכה רוכינה ןמ תיחרכה האצות אלא ןניא ,חורבו עבטב
 םיטנמומב ןתוא ללכו הארהשר ? תישונאה הבישחה לש םג — ךכ םאו ,תיש
 תלטובמה תוהמה ,תוהמ איה תלטובמה היווהה :לשמל .הטשפהה ךילהת לש
 האידיאה יהמ םלוא ,תטלחומ האידיא אוה ...לטובמה גשומה ,גשומ איה

 רובעלו בושל הצור איה ןיא םא ,המצע תא לטבל הכירצ איה ז תטלחומה
 הטשפה וא ת1טשפה לש לולכמ איהש ךפב קפתסהלו הטשפהה השעמ לכ תא
 ןיאש תעדוי הטשפהכ המצע תא הגישמה הטשפהה םלוא .המצע תא הגישמה
 העיגמ איה ךכו ,הטשפהה תא ,המצע תא לטבל הכירצ איה ז םולכ אלו איה
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 תתהש יבתכ / סקראמ

 ^?והומה אלא אופיא הביא הקיגולה לכ .עבטה ,קיודמה הדוגינ איהש תושי לא

 האידיאה ץאש ,םולכ אלו המצע ליבשנ תטשפומה הבישחה ןיאש ךכל
 .והשמ אוה עבטה קרש ,םולכ אלו המצע ליבשב תטשפומה

 תשפתנ איה םא ,תולכתסה" איהש ,תטשפווכה האידיאה ,תטלחומה האידיאה
 ,(222 ׳מע ,תישילש הרודהמ ,הידפולקיצנא ,לגה) ״המצע םע התודחא יפל

 ■ישפוח ןפואב המצע ךותמ ררחשל תטלחומה התותימאב הטילחמה" איהש
 ,תוינושארה התודחאו התעיבק לש וא הדוחיי לש טנמומה תא עבט רותב

 ,ולוכ הז ןויער — ,(םש) ״התופקתשה תניחב תיעצמא־יתלבה האידיאה תא
 ־יבאכ םינאילגהל־םהל םרגש ,ךכילכ ווימד־תרישעו האלפומ הרוצב גהנתמה
 המיכההש (טשפומה הגוהה ל״ר) הטשפהה אלא וניא ,ךכ־לכ םימויא שאר
 םימיוסמ םיאנתב הטילחמה ,התותימא תא המצעל הריחבהשו ןויסנה תועצמאב
 דחוימה תא ,התורחא תא םישסלו המצע תא לטבל (ויידע םיטשפומו םיעטומ)
 !התועיבק־רדעיהו התויללכ ,המויק־םפא ,המצע״לצא־התלה םוקמב ,עובקהו

 הריתסה ותואש ,עבטה תא ישפוח ןפואב המצע ךותמ ררחשל הטילחמה
 חובזל הטילחמ איהש ,ונייהד .אדירג .דבשהמבש־רבדכו הטשפהה המצע ךותב
 תטשפומה האידיאה .וז הטשפהמ ררחושמה עבטב ןנובתהלו הטשפהה תא

 לע תרתוומה תטשפומה הבישחה אלא הניא תולכתסהל ןירשימב תכפוהה
 היפוסוליפה לא הקיגולה ןמ הזה רבעמה לכ .תולכתסה לע העירכמהו המצע
 אוהש רבעמ — תולכתסהה לא הטשפהה ןמ רבעמה אלא וניא עבטה לש
 ילכ תואקתפרה־תאלמ ודדב וראתמ אוה יכ טשפומה הגוהה ליבשב ,רשק הכ

 לא תטשפומה הבישחה ןמ ףוסוליפה תא תפחודה ,תיטסימה השוחתה .יכ
 .ןכותל תוקקותשהה ,ןוממשה אוה ,תולכתסהה

 ־בטה ותושיל ונייהד ,ותושיל םג רכונמה הגוה אוה ומצעל רכונמה םדאה)
 ץוחמו עבטל ץוחמ תועובקח תוחור ןכ םא ןה ויתובשחמ .תישונאהו תיע
 תחא לכ גישהו וללה תוחורה לכ תא וידחי לגה אלכ ולש הקיגולב .םדאל
 יתלילשכ ןכמ רחאל ,תישונאה חבישחה רוכינכ ונייהד ,הלילשכ הליחת ■,ןהמ
 הבישחה לש ישממ ינוציח יוטיבכ ,הזה רוכינה לש ולוטיבכ ונייהד ,הלילשה
 ,רוכינה ימוחתב ןיידע תלבגומ תאזה הלילשח־תלילשש ןוויכ םלוא * תישונאה

 הקלחבו ,ןרוכינב ולא תויאליטרע תורוצ לש שדחמ־ןתמקה הקלחב יהירה
 תימצעה תוסחייתהה השעמ ,יפוסה השעמל ךיישש המב םוקמב־תוראשיה איה
 םישמ לגה ,ונייהד .ולא תוחור לש יתימאה ןמויק אוה היה וליאכ ,רוכיבבש
 .תועובק תוטשפה ןתוא לש ןמוקמב ומצע ביבס בבוסה הטשפהה השעמ תא

 םתדיל־שרע לע עיבצהש הזב הנושארבו שארב אוה וגשיה ירה ןכ ותושעב
 * ת־רנוש תויפוסוליפל םיירוקמה םהינותנ יפל וכייתשהש םיגשומ םתוא לכ לש

194 

 סייפוסוליפ-פיילכלכ די־יבתכ

 \ הטשפה אלו ,תוטשפהה לש ףיקמה םוחתה יכ עבקו דחי םתוא סניכ אוה

 \ תא לגה דירפמ עודמ הארנ ןלהל) תרוקיבה לש האשומ אוה ,יהשלכ תמיוסמ

 ףא ,ישונא םדאה ןיא םאש ,רורב התע רבכ םלוא ?טקייבוסה ןמ הבישחה
 םגש׳ רמולכ ,םיישונא תויהל םייושע םניא ותוהמ לש םיינוציחה הייוטיב
 ישונא טקייבוסכ םדאה תוהמ לש ינוציח יוטיבכ הגשהל ןתנית אל הבשחמה
 לע רתי .(עבטבו םלועב ,הרבחב יח אוהו ׳וכו םיינזוא ,םייניע ול שיש יעבטו

 ,המצעב יפוסניא םומעיש השחו המצע תא הגישמ וז הטשפחש הי־זימב ,ןכ

 איהשו אדירג הבישהב העגה תטשפומה הבישחה לע רותיווה לגה לצא עיפומ
 ריכהל הטלחה רותב ,לכ־תרסח ,םיינזוא תרסח׳ ,םייניש תרסח ,םייניע תרסח

 .(תולכתסהה םוחת לא רובעלו תוהמ רותב עבטב

 דרפנב עבקנ אוהשכ ,ומצע ליבשב ,טשפומב שפתנ אוהשכ עבטה םג םלוא
 ,טשפומה הגוההש וילאמ ןבומ .םדאה ליבשב תוספא רדגב והירה ,םדאה ןמ

 היהש ,עבטהש םשכ !טשפומ ןפואב עבטכ לכתסמ ,תולכתסהל רסמתהש
 האידיא רותב וליבשב ןיזריתאלמו המותח התיהש הרוצב הגוהבדב יוצמ
 ,ומצע ךותמ וררחיש הגוההש העשמ — ,הבשחמבש רבד רותב ,תטלחומ

 רותב עבטה תא ,הז טשפומ עבט אלא רבד לש ותימאל ררחיש אל אוה
 ¬¬חמה לש התורחא אוה עבטהש ,תועמשמה ףוריצב יכ־ףא ,הבשחמבש־רבד

 ,וא .תטשפומה הבישחה ןמ לדבנה תולכתסה לש אשומ תמאב אוהש ,הבש

 יכ ,טשפומה הגוהל ול עדונ ותולכתסה ידכ ךות ,םדא־יבב ןושלב רבדל םא
 ,הרוהטה הטשפהה ךותמ ׳ץאה ךותמ התוא רצי יכ הילע רבסש תושיה

 ךולה הענה הבשחמה לש רוהט רצומכ תיהולאה הקיטקלאידה תועצמאב
 יכ ול עדונ הנח — תואיצמב םלועל תננובתמ הניאו המצע ךותב רוזחו
 אלא וניא ולוכ עבטה ,עבטבש תועיבק לש תוטשפה רדגב אלא הניא וז תושי
 חתנמו רזוח' אוה ,תינוציח ,תינשוח הדוצב תויגולה תוטשפהה לע וינפב רזוח
 דדשעמ אלא הניא עבטב ותולכתסה .וללה תוטשפהה תאו עבטה תא תינש

 תורצוויההדדשעמ לע תעדומ הרזח ,עבטב תוננובתהה ןמ ויתוטשפהל רושיאה
 ׳מע ,םש) המצע לא תסחייתמה תוילילש=ןמזה לשמל ךכ ,רתטשפה לש
 תווהתהל רמוח רותב תלטובמה העונתה המיאתמ תיעבטה הרוצב .(238
 ךותב תופקתשהה — תיעבטה הרוצב — אוה רואה .היווה רותב תלטובמ,ד
 [לגה לש] "הקיגול״ה יפל אוה טיבשה־בכוכו הנבלה רותב ףוגה .המצע

 ילילשה ןיבל ומצע לע ךמסנה יבויחה ןיבש דוגיבה לש תיעבטה הרוצ,ד
 תודחא רותב יגולה דוסיה לש תיעבטה הרוצה איה המדאה ,ומצע לע ךמסנה

 .ב״ויכו דוגינה לש תילילש

 תועמשמה ןמ ינשוח ןפואב לדבנ אוהש הדימב ונייהד ,עבט רותב עבטה

 ׳נ;95



 תתהש יבתכ / סקראס

 אוה ,ולא תוטשפהמ לדבומ ,קתונמ אוהשכ עבטה ,וב היובחה תרתסנה
 ש־יש וא תועמשמ תרסח איהש ,תוספאכ המצע תא הביצמה תוספא ,תוספא

 .הלטובש תוינוציח רותב קר תועמשמ הל

 עבטה יכ ,הנוכנה החנהה הנומט תיגולואילט־תיפוסה השיפתב"
 .(225 ׳מע ,םש)' ״תטלחומה תילכתה תא ומצע ךותב ללוכ וניא

 ומצע תא הארה עבטה" ,תוטשפהה רושיא איה עבטה לש ותילכת
 ־תלילש איה וז התרוצב האידיאהש ןוויכ .תורחאה תרוצב האידיאכ
 ,וז האידיא יבגל ינוציח עבטה ןיאש ידה ,המצעל תינוציח וא המצע
 ,םש) "עבטכ תמייק איה הבש העיבקה איה תוינוציחה :יסחי קר אלא

 .(227 ׳מע

 ,תינוציח הרוצב המצע תאטבמה תוינשוחב תוינוציח ןאכ ןיבהל ןיא

 ,רוכינה ךרד לע הניבהל שי 1ז תוינוציח .םיישונאה םישוחלו רואל החותפה

 עבטה .האידיאה םלועל ןיידע אוה יתימאה .תויהל ךירצ וניאש םגפכ ,תועטכ
 המ ירה ,תושיה איה תטשפומה הבישחהש יפלו .התודחא תרוצ אלא וניא
 דחהש רילמ טשפומה הגוהה ,תוינוציח ועבט יפל והירה הל ינוציח אוהש
 .עבטה לש ותוהמ ןה ,המצע ךותב הענה הבישחל דוגינב ,תוינוציחה ,תוינש

 *ותויה ,עבטה לש ותוינוציחש ךכ הז דוגינ אטבמ והירה תאז םע דחי םלוא

 ןיידע לדבנ אוהש הדימבש !עבטה לש ונורסח רדגב םה ,הבישחה לש הדוגינ
 *רבד הל רסחש תושי .רסחב הקולה תושי רדגב ןיידע והירה ,הטשפהה ןמ

 רסחש המצעל הצוחמ והשמ הל שי ,המצעל אלא ,י3יעב ,יליבשב קר אל ,המ
 הגוהה ליבשב .המצעב איהש הממ הנוש התוהמ יכ אוה רבד לש ושוריפ .הל

 תושיכ וידי־לע רבכ םשוה אוה ןכש ,ומצע תא לטבל עבטה ךירצ ,טשפומה

 .חוכב הלטובש

 איה ןכש ,חודה לש תמדקומה התחנהכ עבטה םייק ונליבשב"
 חורהו עבטה םלענ וז תותימאב .ולש תטלחומה אשירה איה ,ותותימא
 — האשומש ,המצע־ליבשב־התייווה לא העיגהש האידיאכ תילגתמ

 ,תטלחומ תוילילש איה וז תודחא .גשומה אוה — דחי םג האשונכ

 הז ורובינ םלוא !תמלשומ תינוציח תויאשומ עבטב ול שי גשומה ןכש
 הדימב קר וז תוהז הווהמ אוה .ומצע םע ההזל השענ גשומהו לטובמ

 .(392 ׳טע ,םש) ״עבטה ןמ הביש יהוזש
 ,יעצמא־יתלבה רבעמה איה ,תטשפומ האידיא רותב ,תולגתהה"
 יהירה ,תישפוח איהש ,חורה לש התומלגתה רותב !עבטה לש ותווהתה
 ,תחא הנועבו תעב יהירה וז המשה ;הלש המלוע רותב עבטה תמשה
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 ן םייקה עבט תניחב םלועה לש תמדקומה ותחנה רדגב ,היסבלפר רותב
 !התייווהכ עבטה תריצי איה תולגתהה הגשומ יפל .יעצמאייתלב ןפואב

 התותימא תאו הרושיא תא המצעל חודה הקינעמ הבש הריצי .חורה לש
 ש רתויב תבגשנה ותרדגה יהוז ;חורה אוה טלחומה" ".התוריח לש

 .(393 ׳מע ,םש) ״טלחומה
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